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 مقدمة:  

م لكل املواد واملستويات في مرحلة  
ّ
في إطار تعهدات وزارة التربّية الوطنية والقاضية بالعمل على إنتاج حصص لتعل

مين، يأتي هذا العمل البيداغوجي الهام.التعليم االبتدائي بغية إعطاء انسجام 
ّ
مات املقّدمة للمتعل

ّ
 للتعل

 . اهلدف الرئيس للمشروع
 .في مرحلة التعليم االبتدائّي  اللغة العربّيةالتعلم ملادة  إعداد مخططات حصص

 األهداف الفرعّية: 
 اللغوية بشكل سليم وأفضل. تبسيط املحتوى اللغوي لألستاذ الجديد، ومساعدته على تقديم املفاهيم   .1

انسجام   .2 أمكن    –إحداث  و   – ما  م 
ّ
املتعل كتاب  في  والواردة  لها  املترجمة  األنشطة  وبين  املنهاج  دفتر  بين 

 األنشطة. 

في  .3 املتضّمنة  والديداكتيكية  البيداغوجية  التوجيهات  مختلف  من  االستفادة  على  األستاذ  مساعدة 

 مختلف السندات الّرسمّية. 

مين  توظيف استراتيجي .4
ّ
م النشط، واملساعدة على تصميم أوراق عمل لتسهيل التفاعل بين املتعل

ّ
ات التعل

م التعاوني.
ّ
 ضمن مجموعات التعل

م  مديري امساعدة   .5
ّ
ملدارس االبتدائّية على مرافقة األساتذة الجدد باعتبار أن مخططات حصص التعل

 أداة تكوينية مرتبطة بمحتويات املناهج املعاد كتابتها.

م وحسن إدارة الوقتتأمين  .6
ّ
 ، الزمن الدراس ي للمتعل

 

مملن أنجزت 
ّ
 ؟ مخططات حصص التعل

م، أداة تكوينية لألستاذ ال
ّ
روس جديد، على وجه خاص، تساعده على حسن تقديم الدمخططات حصص التعل

وهي   الحرفيوتخطيطها،  للتنفيذ  موّجهة  فينبغي  ليست  بيداغوجية،  وبمسؤولّية  بوعي  منها  خالل    االستفادة  من 

التصّرف فيها، وتكييفها وتحويلها إلى مخطط مناسب لألستاذ مع تالميذ القسم؛ بمراعاة مبدأ التمايز الصفي )الفروقات 

 فردية( والوسائل التعليمية املتاحة.ال

 كما يمكن االستئناس بها من طرف بقية األساتذة حسب الحاجة

م: 
ّ
 هيكلة مخططات حصص التعل

م لجميع واحدة لالبيداغوجي والّتعليمي، تّم اقتراح هيكلة بناء  نسجام اإلطارولضمان ا
ّ
روافد مادة  حصص التعل

 ختيار تمت هيكلة النماذج املقدمة واملحددة في الشكل التالي:هذا اال  وعلى ضوء .في هذه الوثيقة اللغة العربية

األول  واملحدد  الجزء  العام،  البناء  ضمن  الدرس  لتموقع  واملحدد  املقطع،  :  بالعنوان  املتعلقة  للمعلومات 

 . واألسبوع، ورقم الحصة

مي  الجزء الثاني 
ّ
 : واملحدد للموضوع والهدف التعل

  غير أنها ال بأنشطة التقويم.    لتختتمالبناء التطبيق،  تمهيدية، تليها أنشطة  أنشطة    واملقسم إلى  الجزء الثالث:

  سيرورة الحصة.الل من خ تظهر كأيقونات بل تستشف
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م النشط بطبعه، فهو يبني ويعدل ويدمج أفكارا بالعمل والتفاعل في  ت
ّ
أتي هذه الهيكلة انطالقا من طبيعة املتعل

مه، قبل كل ش يء منظما في سيرورة نشطة،  محيطه ومع األشياء واملواد بم
ّ
فرده أو مع زمالئه، وبالتالي يجب أن يكون تعل

 هذه السيرورة تؤثر كثيرا في بناء معارفه.  

 ه، حاول الفريق املّؤلف للمخططات أن تكون األنشطة املقترحة قادرة على جعل املتعلم:  وعلي

م  يشارك -1
ّ
 بنشاط في كل أنشطة التعل

 ها  ء مفاهيمه وإدراك يبني أو يعيد بنا .1

 يستعمل وسائل وأدوات بطريقة سليمة، ويحافظ عليها  .2

 يستكشف مختلف املفاهيم في سياقات مختلفة  .3

 ت من الحياة بوضع عالقات بين مختلف املواد التعليمية يقترح حلوال لوضعيا .4

اهم في رسم يقبل العمل في أفواج ويساهم بفاعلية في صياغة فرضيات الحل واقتراح مساعي شخصية تس .5

 منهجية الحل 

 التبرير  منهج يقدم تعاليق وآراء وأحكام ويقبل الرأي اآلخر ويناقش األفكار ويطور مهاراته التواصلية و  .6

 يتقبل بإيجابية أخطاءه ويكشف عنها ويتقبلها بعد فهمها ويعمل على تجاوزها   .7

م استعمال ط
ّ
م بلوغ هذه التوقعات يتعّين على املعل

ّ
م أكثر مما  وللسماح للمتعل

ّ
رق بيداغوجية تتمركز على املتعل

 ب بــ:أن يضع نفسه باستمرار في منطق تكوين بدل تعليم فهو بهذا مطالتتمركز على املضامين و 

 فردي أو فوجي أو جماعي   اطات املقترحة أثناء التقديم بشكلمع النشبشكل وجيه التعامل  -1

 املعرفية االجتماعية  سماح لهم بتبادل دون اهمال النزاعات التحكم في تسيير مشاركة التالميذ والو إدارة الصف  -2

مين إلى  الدفع -3
ّ
 ملفاهيم في سياقات مختلفة واستعمال الوسائل واملواد املتوفرة ا استغاللباملتعل

م  يئة املدرسية أو الحياتية لجعل التعلتوفره الب  ماو وابط بين املادة املقدمة واملواد األخرى وكذا  لر الحرص على وضع ا -4

 داللة   يذ

 الحظة واملساعدة أثناء التعلم وبعده تطوير أساليب امل -5

 املقترحة بما يتوافق مع هذه الفوارق األخذ بعين االعتبار الفوارق الفردية بعين االعتبار لغاية تكييف األنشطة  -6

   ح واالثراء. منطلقا للتعديل والتصحي عند كشفه أالعائق والخطجعل من  -7

 التعّلم:  من منتوجات خمططات حصص

 الواثئق الداعمة:  .1
الوثائق الداعمة هي مالحق تحمل موارد إثرائّية تتعلق بمفاهيم لغوية أو استراتيجيات تدريس، أو منهجيات في التدريس، 

 للمفهوم أو املصطلح.  تهدف لتيسير التناول على األستاذ، والتعمق في مادة التخصص بالتعّرف على الخلفية العلمية

 . املالحق( في ثنايا املقطع األول لكل مستوى دراس يثائق الداعمة )أدرجت معظم الو 

 استراتيجيات التعلم النشط. بطاقات وصفية ألهم .2
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مصّنفة إلى وصفّية االستراتيجيات املشار إليها في مختلف املخططات التعلمية لكل املستويات في بطاقات  أهمّ تّم تجميع 

 ي: ثالثة أقسام بحسب هيكلة الدرس العامة، وه

 ستراتيجيات لبداية الدرس وعرض املفهوم الجديد ا •

 استراتيجيات لبناء التعلمات والتقويم  •

 استراتيجيات لغلق الحّصة •

 :ء املخططات وهيكلتهامن أدوات بنا 
 معايير ومؤشرات التصميم واملصادقة: 

م، وعند تقييمها حال املصاد 
ّ
تحتوي هذه   قة.تّمت االستفادة من هذه األداة في تصميم بطاقات حصص التعل

أو عدم تحققه. املعيار  تحّقق  تدل على  املؤشرات  معيار مجموعة من  ولكل  معايير،  لألستاذ يمكن    األداة على خمسة 

م الخاصة به، مكّيفة،
ّ
تجدون  ومحّور فيها.    املمارس أن يستفيد من هذه األداة، أيضا، عندما يريد تصميم مخططات التعل

مي لكل مستوى دراس ي. أوّ في مقدمة الوحدة األولى من  م واملصادقةأداة املعايير واملؤشرات للتصمي
ّ
 ل مقطع تعل

  

 خامتة:
م املقترحة ما هي إال إجراءات استرشادّية   مخططات بأّن محتويات  لعّل من نافلة القول الّتذكير  

ّ
حصص التعل

أهداف بطاق تحقيق  في  املعّول عليه  أن  بيد  منها،  املرجّوة  الفائدة  أن تحقق  قدرات نرجو  إنما هو  م 
ّ
التعل ات حصص 

م والّسياق العام للعملّية الّتعليمّية اعتماًدا  
ّ
خبراتهم املتراكمة  على  األساتذة على تحويرها وتطويرها وربطها ببيئة املتعل

 وإبداعاتهم املتجّددة.
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مي: القيم اإلنسانّية مسار  (1
ّ
مات للمقطع التعل

ّ
 التعل

بيع
ألسا

ا
 

 التعبري الكتاب  فهم املكتوب  يالتعبري الشفو فهم املنطوق و 
 املشاريع الكتابة  احملفوظات  اإلمالء الصرف النحو  القراءة الّرصيد اللغوي األساليب 

  أجزاء النص   رفاق املدرسة عبارات اللياقة  لذلك  2

التتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  
املتتتتت تتتتت تتتتتو تتتتتتتة  
  والتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتاء 
املربوطتتتتتتة   
 الكلمات 

 طريق العلم
يك ب رستتتائ   
مغناة ابل  سري 

 حلجاجاو 

إجنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز 
 رسالة

معاني   ألن 3

 العبارات

ال عاونية 
 وأنواعهااجلملة  املدرسية

تصرررررر  ررر   

الجملر  الععلةر  

مع ضررررمرا    

 المثنى 

 

 بل 4   

التعبة  

الحقةقي 

 والمجازي 

ط  ق 

 السعادة

الجمل  الععلة  

 وأركانها 
 

الررهررمرر ة  

عرررررلرررررى 

 األل 

𝟏

𝟐
 ( ، تقومي ، ،ومعاجلة للمقطع جإدما  ( 

 

 الوضعّية املشكلة االنطالقّية )األم( للمقطع األّول  (2

 ة املكتوب وصالنص ةاملنطوق وصالنص 1 الوضعّية املشكلة االنطالقّية املقطع

1.
 

ّية
سان

إلن
م ا

قي
ال

 

 وتجنب قد  عتقد البعض أن النجاح في الحةاة  

ملتو  ، المواق  الصعب  ال  كون إال بط ق  

النجاح    لكن أن   حب   وكذلك  والعشل الحقةق  

بكل   واحت امهمناس  ال تمسكنا  على  متوق  

لألفضل حتما  نبع من   وتغةّ نا  حسن،سلوك  

   أوال.داخلنا 

السلوكات   االجتماعة    والعاداتفماهي 

مما الخاطئ    المجتمع  أف اد  بةن  المنتش ة 

 السلبة ؟آثارها  وماتستنك ه وت فضه. 

كة   مكن لك أن تتحّ ر من العشل وتسلك   

 عّوق؟ سبةل النجاح والت

 رفاق املدرسة   الصداقة الحقة 

 التعاونية املدرسية  آثار التعاون  

 علمتني الحياة موقف صعب 

 إنجاز رسالة املشروع الكتابي: 

 2 املهّمات:

 مدعما رأيك بحجج وأمثلة .وإخاءيميزها من محبة  وماعن الرفقة املدرسية في بضعة جمل ث حّد ت .1

 أو خارجها. ك املدرس يينتج عنها من سلوكات إيجابية في محيط وما الصالحةأثر الرفقة  بّين .2

أهدافك تريد تحقيقها في الحياة، بالنظر إلى: نقاط  " اذكر أكبر SWOTباعتماد مخطط التحليل " .3

عة. 
ّ
 القوة لديك، ونقاط الضعف، والفرص املتاحة لك، والتهديدات املتوق

 وضعيات تواصلّية دالة. يجّند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجّية في  .4
 

 

 
 تّم التصّرف والتعديل في صياغة الوضعيّة المشكلة األم؛ لتستقيم لغويا وبيداغوجيا وديداكتيكيا - 1
 نهض بهاالمهام لتستقيم بيداغوجيا مع الوضعية المشكلة األم، بجعل المتعلّم يستشعر بالمهّمات ليتّمت إعادة صياغة بعض  - 2
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 [1]املهّمة الجزئّية 

 رفاق املدرسة
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 01 األسبوع فهم املنطوق  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

 نص الصداقة الحقة الوسائل واملعينات  الصداقة الحقة املوضوع 
 

 : التعلّميةاألهداف 
 هد، أو مقدّمته.  تنبأ المتعلّم بمحتو ات النص المنطوق من خالل العنوان، أو المش  ▪

 ع( عهم اإل ماءات وتعبة ات الوجه في أثناء االستما - حدّد العك ة الم ك     حلّل المتعلم النص المنطوق: ) ▪

 .موضوعة   بدي المتعلم رأ ه في النص المنطوق بناء على معا ة  ▪

 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 والتوقّع  ةالمالحظ :1النشاط 

 طوق على السبورةنوان النص المن كتب المعّلم ع -

 المعّلم من المتعلمةن ق اءة عنوان النص، وتوقع ما سةتحدث عنه النص انطالقا من العنوان. طلب  -

في حال توف  مشهد مناسب لنص المنطوق،  طلب منهم مالحظ  المشهد للنص من وتأمله، وتحد د المجال الذي ت تبط  -

 به، 

 لمنطوق  التسميع األّول للنص ا :2النشاط 

 الصداقة احلقة  
يقول    احلقة كما  الصداقة. والصداقة  أنواع  من خري   هلا البقاء وكانت  بالصغر ك انعقدت منذ    ااألصدقاء وإذبني    امل بادلة  هي األل ةالصداقة  

 احلكماء ال تقوم إال على األخالق ال اضلة اليت يعام  هبا ك  صديق صديقه. 
فيهم مساعدا   دالسرور وجتويدخلون عليك    راء والضراءالسّ     املدرسة وغريها، يالزمونك    عوانكأو   رفاقك  همأيُّها ال لميذ  أصدقاؤك  

 أرشدوك.  أخطأت وإن اف قدوك غبت عنهم وإنأ سنوا إليك،  صحب هم إن الذين من املخلصني أن خت ارهمومسليا وأمينا، لذلك عليك 
 - ابعزيز بن عمر –الوطنية  والرتبيةدروس األخالق  -

 عن أسئلة الفهم:  يبأج •

 النص؟ما هو موضوع  -

 النص؟ماهي الصداق  حسب ما جاء في  -

 في:اخت  اإلجاب  الصحةح : أصدقاؤك هم من  الزمونك  -

 . في كل حاالتك.3 البهج .. وقت 2 ال خاء.وقت  .1

   كة  تختار أصدقاءك؟ 

 الثاني للنص المنطوق التسميع :3النشاط 

 أجيب عن أسئلة الفهم:  •

 بكلم  أخ ى متضادة معها في المعنى؟ فةلاألعب  عن كلم   -

 ؟ البقاء(انعقدت الصداق  منذ الصغ  كتب لها  )إذا ما رأ ك في قول الكاتب  -

 ؟  الصداق  الحقنتا ج فةم تجلت  -

 النص. هات دلةلك على ذلك من  -

 حقةقةا؟على كل عمل تقوم به صد قا  و شجعكوافقك من هل تعتب   -

 أجرأة النص المنطوق  :4النشاط 

 ّس د للنص بإغنا ه بالحوار ة ال إعاد -

 غلق الحّصة:  •

 ؟المعضلصد قك   وبةن تع ضت لسوء تعاهم بةنك  وأنهل حدث  -

 تصالحتما؟ وكة س د علةنا ذلك أ  -
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 وثيقة داعمة/  
 3  النص في "لسانيات النص". 

. باعتبار "النص" يمثل  كتوبةالنصوص المنطوقة والم". هذا الفرع يهتم بدراسة  لسانيات النصعلم "اللسانيات" نجد " من فروع  
 ، وال ثالث لهما.مكتوباأو  منطوقاالوحدة اللغوية الكبرى. والنص، في "لسانيات النص" إما 

النصوص  عن طريق    كتابة، أو  النصوص المنطوقةتلف  ، باستعمالهم مخنطقافالناس يتواصلون في حياتهم اليومية العادية إّما  
 على مختلف أشكالها.  المكتوبة

"، المصطلح  فهم المسموع" في المجال الشفوي، بدل "فهم المنطوق، لمصطلح "2016ّسر اعتماد منهاج اللغة العربية  ما يفوهذا  

 المتداول بكثرة في المشرق العربي.
 4  "؟النص المكتوبالتي تميّزه عن ""؟ وما هي خصائصه النص المنطوقفما هو "

 النص المنطوق: (1
في مقّدمة المراتب، باعتبار اإلنسان يتعلّم النطق قبل   ر هي النطق. فالصوت المنطوق يأتيالوسيلة المثلى لالتصال بين البش 

 تعلّمه لمهارة الكتابة. فالطفل يتواصل بالصوت مع أّمه قبل أن يتواصل معها بالحركات.
مسبوقة ومتلّوة بلحظة  ليشير إلى سلسلة من األصوات الكالمية التي يؤديها المتكلم في موقف ما،    "المنطوق"يستخدم مصطلح  

لسلة من الجمل والعبارات، أو لعبارة أو كلمة واحدة فقط، ولذا ينظر صمت من الشخص نفسه. قد تكون هذه السلسلة مناظرة لس
 يعي زائل، يتالشى في الهواء.على أنّه حدث مادي طب المنطوقإلى 

 الطبيعة البنيوية للنّص المنطوق:  (2
له ينفرد بمجموعة من الخصائص الشكليّة المعتمدة أصال على  لمنطوق" بنيته المميّزة التي تجعلكّل نص بنيّة تضبطه، و" للنّص ا

 الدراسة الوصفيّة، نذكر منها: 
"،  النص المنطوقللطرف اآلخر؛ ذلك أّن المخاطبة هي أصل "" بحكم تبادالته المنطوقة وجودا  النص المنطوقيفترض " .1

  – جهاز االلتقاط  –جهاز اإلرسال  –المرَسل إليه  –ر العناصر التالية: ]المرِسُل وألّن المخاطبة ُمفاعلة فضروري أن تتواف
 الّرسالة[  –القناة الموصلة للنص المنطوق 

 بالغرض المتواضع عليه، أال وهو عملية "التخاطب"، بتوافر هذه العناصر يقوم النص المنطوق 
 

المتكلم الناطق بها على التفكير،   ثر بعوامل األداء مثل محدودية قدرةبالعفوية. مّما يجعل الّرسالة تتأ  "النص المنطوق"يتميّز   .2
نظر فيما قاله جزئيا..  وضعف تركيزه، وزالت اللسان وفوق في المفردات والتراكيب النحوية مما يستدعي المتكلم إعادة ال 

المتمثلة في تميّزه بذكاء آلي خالّق خالفا "للن التكلّف  هذه العفوية ال تفقده ميزته األصلية  المكتوب" الذي يغلب عليه  ص 
 والخمول. فاإلرسال المنطوق إرسال متواتر، مألوف ومستمر.

 

جمال كاملة أحيانا، وأشباه جمل، أو جمال ناقصة أحيانا أخرى ... وإّن ما يجعل    "النص المنطوق"يستخدم المتحدث في   .3
ف التواصلي، فما وجد من ثغرات لغوية من الوجهة  الكالم واضحا في "النص المنطوق" على الرغم من نقصانه، هو الموق

مستمع بإمكانه استدراك المعلومات غير  المعيارية يمكن تغطيتها بالعالقة المباشرة والمشروطة بين المتكلم والمستمع. فال
صلي الذي تّم  التامة في النص المنطوق بكل سهولة معتمدا في ذلك على كفاءته اللغوية واحتكاكه بالمتكلم في الموقف التوا

 فيه إلقاء هذا الحديث. 
 

بوسها في تبليغ رسالته تبعا بوسائل فنيّة ذاتية، مرتجلة، بحيث يتخذ لكل حال ل"النص المنطوق" يتسلح النّاص الشفوي في  .4
صوته. كما   لعدد الذين يبلّغهم؛ فإن كانوا كثّرا أو بُعدانا عنه، رفع عقيرته حتى يسمع، وإن كانوا قلّة أو قربانا منه غّض من

 أنه يتسلّح بضرب من اإلخراج التمثيلي في تهجي الكالم، وترتيل األلفاظ.
 

نه، ولكنه يتكلم بأعضاء جسمه أيضا، فهو يومئ برأسه، ويرمز بشفتيه، ويشير  ال يتكلّم فقط بلسا "النص المنطوق"إّن باث  .5
ناحية، أو إكمال ما يعتريها من نقص من ناحية ثانية.    بإصبعه، ويهز منكبيه.. فهذه اإلشارات تقوم بتأكيد دالالت األلفاظ من

 لحدث اللغوي. وبذلك فإن جميع مظاهر الجسم لدى المتكلم تتدخل لتحقيق الممارسة الفعلية ل 
 

 " كالم متطور حسب السياق، فهو ابن ساعته ووقته. النص المنطوق" .6
 

 ا أدوات الصلة. " عن التراكيب المعقّدة التي تربط فيما بينهالنص المنطوقيبتعد " .7
 

" وذكر خصائصه هو مقصود، لتمكين األستاذ من معالجة نص فهم المنطوق النص المنطوقإّن اإلسهاب في تحديد مفهوم "
معالجة واعية، ابتداء من مرحلة التسميع واألداء أثناء التسميع إلى مرحلة األجرأة ألحداث النص. إذ كّل خاصية مما سبق ذكره  

 . لّميفي الموقف التعليمي التعرسة الصفية على المعلم أن يراعيها تعني جانبا من المما

 

 
 . 2008آسيا باتني، النص بين المنطوق والمكتوب، دراسة لسانية تطبيقية، مذكرة مقّدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران السانية،  - 3
 منطوق دون المكتوب. يمكن العودة إلى المرجع السابق المشار إليه لالستزادة. يتّم التركيز في المقال على النص ال - 4
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 وثيقة داعمة / أجرأة أحداث النص  
 النص؟  أحداث بأجرأة المقصود ما .1
يفيد مصطلح   كما.  فيها  جزء  كل  ووظيفة   أجزائه  وبيان  أحداثه،  أو  ومكّوناته،  عناصره  ودراسة  النص  تحليل  باألجرأة،   يقصد

 .جليًا وواضًحا مفهوما النص  جعل على  والعمل سيرالتف   أو الشرح األجرأة
 .المقروء أو المسموع للنص الفهم تعميق طرق من طريقة وهي. النص تفسير سياق  في )أجرأة( كلمة ترد وعليه

 
 ا؟  إجرائي ص الن األستاذ يجعل كيف .2

  كلّ   ويحمل  يتضمن  الذي   مطالن  ألنه  الّسردي؛  النمط  لمرحلة التعليم االبتدائي هو  المنطوق  فهم  نصوص  على  الغالب
 .له  وتشويقا  للقارئ   جذبا األدبية  الفنون أنواع أكثر من  وألنه ،... إخبار حوار، وصف،: األنماط األخرى 

 الّسرد؟  هو فما
حكاية    أو   قّصة،  وأزمات   ألحداث  التّفصيلية  الظروف  يصّور  أو  بها  ليقّدم  الكاتب  أو  الّراوي   يختارها  الّتي  الّطريقة   هو

  .معيّنة أمكنة أو ومكان معيّن، وزمن معيّن، لترتيب وفقا والتّعاقب، والتّتابع بالتّرابط تتّسم رواية، أو
 . المنطوق  النّص  في  وأجرأة دراسة محلّ  يكون أن يمكن ما على التعّرف يمكن التعريف،  هذا على بناء

 النص: أجرأة من عناصر
 دراسة عنوان النص:  –أّوال 

 .شيء آخ   العك ة األساسةّ   شخصة   حدث  المكان  ال مان   :عنوان النّص  عبّ  عن .1

 .: ............................إذا كان العنوان ناقصا أكمله  . .2

 ............................................... :العنوان   م  إلى .3

 ........................................... :أنا أكتب عنوانا آخ  للنّص .4

 :الّزمان دراسة  –ثانيا 

 غة  محدّد   .محدّد  :ال من في النّص  .1

 .متى حدثت أحداث النّص؟ أثبت ذلك بكلمات أو جمل  / جمل من النّص .2

 .استخ ج من النّص اسما  دل على ال مان .3

 دراسة المكان: –ثالثا 

 عدّة أماكن   .مكانْةن  .مكان واحد  في:أحداث القّص  حدثت  .1

 قسم منها معتوح وقسم مغلق   .معتوح  .مغلق  :حدثت به القص ؛ مكان ماكن التي المكان أو األ .2

 .اذك  المكان/ األماكن التي حدثت بها القص  .3

 .استخ ج من النّص األسماء المكانةّ  التي وردت في النّص .4

 دراسة الشخصيات: –رابعا 

 :لدراس  الشخصةات في النص الس دي،  مكن إنجاز األعمال التالة 

 مختلط    .جماد ّ   .نباتة   .حةوانةّ   .انسانةّ   :صصةات النّ خش .1

 الّرئيسيّة؟ الثانوية؟ الهامشيّة؟ المساعدة؟ المعرقلة؟ من هم شخصةات النّص؟ .2

 صعات جسمة   الشخصةات 
صعات  

 ُخلُقةّ  

صعات إ جابةّ   

 قامت بها 

صعات سلبةّ   

 قامت بها 

في داخلي كالم لتلك الشخصة ، 

 لها:قول  وأر د أن أ

      

 

 أحداث النّص: –خامسا 

 :رئيسيّة عناصر ثالثة الستخراج المتعلمين توجيه يتم السردي   النص  أحداث لدراسة 
 السردي  النص في  حدث أّول .1
 السردي  النص  في حدث  آخر .2
 طور األّول(ل ا  في  له التعّرض )اجتناب. السردي  النّص في )التحّول( أو التأّزم بداية تمثّل التي  األحداث  أو الحدث .3
 خياليّة  وأخرى  واقعية أحداث منها .خياليّة  .واقعية ؟... األحداث هل .4
 :النّص من اذكر .5

 واقعيّة: ........  أحداثا  (أ
 خياليّة: .......   أحداثا (ب

 دراسة النهاية –سادسا 
   ؟...النهاية هل -

 أخرى  لشخصيات وسعيدة معينة لشخصيات حزينة. ج  حزينة. . ب سعيدة. . أ
 ذلك؟ تثبت التي الجمل أو  الجملة  النّص من رجتخاس  -
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 01 األسبوع التعبير الشفوي ودراسة الصيغة  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

 مشهد مصور  الوسائل واملعينات  الصيغة لذلك  املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 . سةُقدّمه  ُنّظم مادة الحد ث الذي ▪

 الواضح   واأللعاظ اإل ماءات استخدام مع والس ع  والنب ة الحجم: المناسب  صوتل ا  باستخدام  تحدّث بطالق   ▪

 ويصدر حكما على ما يشاهده .مختلفة لغوية من صيغ وأساليب ومفاهيم تعلمه ما يستخدم ▪
   اعي عادات االستماع والتحدث الجةد )اإلصغاء، عدم المقاطع ، أخذ الكلم (  ▪

 

 
 

ميّ  -التعليمّية املمارسات 
ّ
 ة التعل

 

 التعبير الشفوي –أّوال 
 : أشاهُد وأعبّرُ 1النشاط 

 )استراتيجية: فّكر، زاوج، شارك(  التعبير الحّر من التالميذ باعتماد مشهد مصور. •

 9يطلب من ممثّل لكل فوج التعبير عن الصورة. كتاب اللغة العربية، ص  •
 المشاهدة الشاملة للصورة: 

 حظ  والتعكة . مشهد و ت ك لهم وقتا محت ما للمالالمعلّم التالمةذ، إلى مالحظ  ال وّجه  •

 يستمع المعلّم )ة( لتعابير بعض التالميذ،  •

  ط ح المعلّم أسئل  تستهدف وضعةات عام  في المشهد،    د الت كة  علةها، أو لم  نتبه إلةها المتعلّمون. •

 عيدا؟ يبدو الجميع س  ممحفظتين؟ ليحمل ذلك التلميذ  االصورة؟ لماذماذا تشاهد في   -

 بتفاديها.توقع سببا لحادثة الكسر. كيف تنصح زميلك  -

 المقرب؟ في صديقك   أنت الصفات التي تفضلها المقرب ماهيقد يكون ذلك التلميذ الذي يعانق المصاب صديقه   -
 

 للصورة: الدقيقة  المشاهدة

عن ط  ق السؤال، إلى مالحظ     مالحظ  عالمات دقةق  في المشهد ذات عالق  بنص الق اءة، وّجه المعلّم التالمةذ إلى   •

 العالمات ...(  مكن أن تساعد التوّسع واإلث اء في األفكار وفي تنو ع تعابة  المتعلمةن.المشهد: )الحظوا معي هذه  
 بينهم. التعاون فيما  -. الكتاب في يد الطفل - إشارة الطفل بالسبابة. -

 
 دراسة الصيغة. –انيا ث

 األهداف التعلّميّة: 

 . ما يستجيب للوضعية التواصلية غة )لذلك( بيستعمل الصي ▪
 في جمل بسةط  من إنشا ه محاكةًا نمًطا. صةغا وت اكةب ُوّظ  المتعلّم، شعو ا،  ▪

 

 (لذلك): توظيف الصيغة 2النشاط 
 :قراءة العبارة بتمعن( لذلك)تقديم الصيغة 

مساعدا    السرور. تجدفيهمعليك   نيدخلووالضراء و. يالزمونك في السراء  وأعوانكهم رفاقك    التلميذ،اصدقاؤك أيها  
 .عليك أن تختارهم من المخلصين لذلكومسليا وأمينا، 

 تحليل األمثلة: 

 يجب عليك أن تفعل حتى تحظى بمثلهم؟ االحقيقيون؟ ماذمن هم األصدقاء   -

 ؟ لذلكتدل كلمة  مالجملتين؟ عالماذا استعملنا للوصل بين   -
 تفيد التعليل  (لذلكالصيغة ) االستنتاج:

 (:  لذلك)االستعمال للصيغة  •
البيئة  (؛ )أدائهاالصالة عماد الدين/ االجتهاد في  )  مثل:  استعمال الصيغة واألساليب في وضعيات تواصلية دالة.(:  1التدريب )

 .(عدم الوقاية من المرض / انتشار العدوى (؛ )المحلية موطن الكائنات الحية / المحافظة عليها من التلوث
 . من كتاب المتعلم ،9ص باالستعمال المكثّف ( لذلك) في الصيغة حكمالت(: 2التدريب )
 4، ص كراس النشاطاتإنجاز التمرين )أستعمل الصيغة( من (: 3التدريب )
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 وثيقة داعمة 
 صنافة أوستني لألعمال اللغوية )أو القولّية(: 

 
التركيب البُنى اللغوية التي يختارها المعلم  هو األساس الذي بني عليه برنامج الطور األول االبتدائي. و   العمل اللغوي

 هو الذي يحدد عدد البُنى والتراكيب المدّرسة في الحّصة الواحدة.  العمل اللغوي. والعمل اللغويتحقق 
 ؟العمل اللغويلذلك كان لزاما على المعّلم الممارس أن يكون له كفاية معرفية بهذا الّركن من تعليم اللغة. فما هو  

 عقّد، يشمل: غوي عمل مالعمل الل 
 عمل القول فيزيائيّا:  .1

أشياء  وهو ينهض على فعل التلفّظ، ويقصد به إنتاج مجموعة أصوات تتشكل في نظام تركيبي مخصوص، يُحيل على  
 مختلفة. 
   سيُهاجُمك الكلبُ مثال: 

القول   فعمليّة  السابقة.  الفعلية  الجملة  أوستين    – انتظمت األصوات فشّكلت  إنج  –حسب    تصويتيّة ازا ألعمال  تتطلب 
  معنى وإحالة)إنتاج كلمات حسب أبنية وطبقا لقواعد نحوية وصرفية ومعجميّة( لها    وصيغيّة)إنتاج وحدات صوتية(  

 ت تستند إلى األلفاظ(. )إنتاج دالال
 

 )أو العمل المضّمن في القول(:   عمل الكالم المقصدي .2
 م، واألمر... لكل قول داللة تسيّره، ترتبط بقصد القائل؛ كاالستفهاهو العمل الذي ننجزه، وهو قّوة القول أو قيمته. إْذ  

صبح التماسا إذا طلب التلميذ من المعلم أن  إن عمل األمر: "ناولني قلما" حاصل إذا توّجه به المعّلم إلى تلميذ، لكنه ي
 يناوله قلما. 

 وظيفة القول هنا: تحذير، نصح..   ،سيُهاجُمك الكلبُ وفي مثالنا السابق: 
ذا الصنف الثاني )عمل الكالم المقصدي( مرتبط باألول )عمل القول(. فعند النطق باألول، وفق قواعد اللغة النحوية  هو

الم فالعمل  والصرفية والمعجمية ينجز  االستفسار، واألمر، والتحذير..  ثانيا من طبيعة مختلفة، مثل:  قوليا  تلفظ عمال 
 لمقصود بالقول. وهو مرتبط دوما بالمقام الذي ينجز فيه القول. المنجز بالقول هو قّوة القول أو قيمته أو ا 

 عمل التأثير بالقول: .3
 القتناع، أو التنفيذ  وهو نتيجة ما يتحقق بالقول لدى المخاطب، مثل: المنع، أو ا 

 فالقول يحدث تأثيرا في مشاعر السامع )خوف( أو في تفكيره )اقتناع( أو في سلوكه )فرار( 
 ، نجد عمل تأثير القول: الفرار من الكلب، االختباء، االستعداد للمواجهة. سيُهاجُمك الكلبُ وفي مثالنا السابق: 

 

 والرتكيب، واألعمال اللغوية، والبىن اللغوية التفريق بني املصطلحات: اجلملة، 

الذي يحسن   هي القول امل يد، ،اجلملة املفيدة اجلملة 

 الوقف عليه 
 دّق اجلرس   -
 لعبادنزل غيٌث انفٌع للزرع وا -

 بعد مخس دقائق )كالم عام(   –ال لميذ اجمل هد   - وهو ك  قول مل حيص  معه معىن اتم، )غري م يد(   الرتكيب

 عن مضمون مجلة أو عن أ د عناصرها االس  هام اللغوي العمل 

البنية )أو الصيغة(  
اليت حتقق العمل  

 اللغوي 

 ؟أفهمَت الدرس؟ ه  فهمت الدرس - االس  هام )عن مضمون مجلة( 
 فهمَت الدرس؟ ]+ ال نغيم[  -

 َمن جاء؟ ما  اج ه؟ كيف احلال؟ - االس  هام )عن أ د عناصر اجلملة( 
 كم قّصة قرأت؟ -
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 1 األسبوع الشفوي()اإلنتاج  ي التعبير الشفو  الحصة القيم االنسانية 01 املقطع
       

 . قصيرفيديو أو /  مصور  مشهد الوسائل واملعينات  أسس الصداقة  الدرس 
      

مية
ّ
 : األهداف التعل

 حديثه يُضّمن  -مصاب( واحد )التعامل مع زميل   موضوع على بحيث: يركز )سرديا،( المتعلّم عرضا شفويا يُقّدم ▪
 والنتيجة.  السبب: المعلومات  لنقل  أساليب يستخدم - وأمثلة تفصيالت

     اعي عادات االستماع والتحدث الجةد ▪
 

  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 مّية التعل

 في النص المنطوقة األفكار الوارد بأهم رالتذكي :1النشاط 

 :  وأفكاره الج  ةالمنطوق  صالعام  للن بها المتعلم العك ة  أسئل   ستذك ط ح  •

 مقوماتها؟ما معنى الصداق ؟ وماهي  -

 

 :  خطاب شفوي مماثل جإنتا :2النشاط 

 طالقا من سندات متنّوع . إنتاج خطاب شعوي مماثل، من خالل وضعةات جد دة ودال ، ان

 وقت الحاج . ومساعدتهإنتاج خطاب شعوي  تضمن مؤازرة ال مةل  الَمهّمة: •

 مشهد مصور.  السند: •

 العمل في مجموعات  صيغة العمل: •

ص     ال من.زمةلك لحادث سبب له كس ا في ذراعه فاضط  للغةاب عن المدرس  مدة من    ضتع   التعليمة: •

 معه. تعاملتم  وكة ، كة  استقبلتموه

 االطمئنان على صحته. -

 نعسه ادخال البهج  على  -

 مساعدته في استدراك دروسه. -

 .جمنسقي األفواع ض المنتوج شعو ا من  عرض المنتوج: •

 

 للنص المنطوق إعادة السرد: 3النشاط 

 صا ب . إنتاج خطاب شعوي  تضمن إقناع ال مةل بالعدول عن فك ة غة   الَمهّمة: •

 كتاب التلمةذ.   ن، م9ص ، أنتج شعو ا السند: •

 العمل في ثنا ةات..  صيغة العمل: •

 احك ل مال ك كة  أقنعته بالعدول عن هذا األم  الشنةع. التعليمة: •

 

 مساعدة المتعلمين على إنجاز المهّمة: •

 المطلوب. الق اءة الواعة  للسند مع تحد د  -

 الواردة في السند. فكاراأل واستخ اج( )لذلكتط ح أسئل  الغا   منها توظة  الصةغ  الخاص  بالج  ة   -

 فعله؟ما المطلوب منك  المدرس ؟ما حةل  صد قك للته ب من  -

 (؟ نه ته؛ )ح ضك() بعبارة:ما المقصود  -

 ؟ هوحعظ أس ارألةس من واجب الصد ق نحو صد قه مد  د العون  -

 نه ته؟رددت حةن  ا ح ضك؟ وبماذماذا قال حةن  -

 إهمال الدراس  / خةان  الثق  ...( /الكذب ذنب  الوالد ن / لإلقناع. )غضباختةار الحجج المناسب   ▪

 

 شعو ا.ع ض المنتوج  عرض المنتوج: ▪

 األسئل .  وط حالشعو    االنتاجاتلمناقش  فسح المجال  ▪
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 01 األسبوع القراءة )أداء وفهم(  – فهم املكتوب  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

 مشاهد مدّعمة كتاب القراءة /  ت الوسائل واملعينا املدرسة  رفاق املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 .مختلفة  وجهرية ألغراض صامتة قراءة النصوص  يقرأ  ▪
 . المتعلّم توقعات انطالقا من عالمات )بصرية أو نصية( يقترح ▪
 . الوق   ضعوم اعةًا موا شاع ،التنغةم للتعبة  عن االنععاالت والم ستخدًمامختلع  ق اءة جه    بطالق  م صوصان ق  أ  ▪

 

 
 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 مرحلة ما قبل القراءة (1
 المالحظة والتوقّع: : 1النشاط 

به.  مكن  ت تبط الذي المجال وتحد د ،( وتأملها10المتعلم )ص:  كتاب في المشهد مالحظ  إلى  المتعلّمةن  دع والمعلم •

 أن تكون المالحظ : 

 تالمةذ؟جد ال توا  الصورة؟ أ نت ى في  ا شامل : ماذ  -

 الصورة؟رأ ك من المتحدث في النص حسب   ي : فدقةق أو  -

 ما هي عناص  الصورة المعتمدة في توقع موضوع النص؟  -

 مناقشتها. بهدف بطاق  في توقعها تدّون كّل مجموع  •

 : مرحلة في أثناء القراءة (2
 : قراءة النص. 1النشاط 

 مع التعكة  في اإلجاب  عن السؤال:  اءة النص ق اءة صامت  وواعة ، طلب المعلّم من التالمةذ ق  :القراءة الصامتة الواعية

 حدد الدور الذي تلعبه المدرس  في حةاة التلمةذ -

 للفكرة العامة للنص:  صوغ المعلّم من اإلجابات المقدم  من المتعلمةن عن سؤال العهم عنوانا  مالحظة:

o  األستاذ السلةم  والمعبّ ة.   ةق اء الجهريّة:القراءة 

o للمتعلمةن لعق ات النص بالتناوب مقتد ن بق اءة األستاذ.   قراءات الفرديةلا 

o الس ع  مع حسن األداء( )سلةم  من خالل ق اءة النص ق اءة  تعهد الطالقة 

o  ّ(المتعلمون أداءهم الق ا ي )ثنا ةا(استنادا إلى شبك  مالحظ  األداء الق ا ي )تكون معلق  بجدار القسم مُ  قو 

 : الفهم والتحليل

 ( 10( إلى السطر )1)السطر من  1قراءات فردية للفقرة  •

 من هو ال فةق الحقةقي؟  -

 ؟ بدروب الخة  لمقصودا  . ما(دروب الخير دلك على )من العق ة جمل    السط  األخةوردت في   -

 ( 1) استخالص الفكرة الجزئية

 (. 18)إلى السطر  (11) من السطر 4، 3، 2ات قراءات فردية للفقر •

 جعلهم كذلك؟   ي ما الذبعضا؟  المدرس  بعضهم كة   عامل رفاق -

 ؟ اال فاق؟ ولماذبماذا وص  الكاتب   - ماهي أهم الدروس التي ألعها المتعلمون في المدرس ؟ -

 اعتب  الكاتب المدرس ؟ ماذا  -

  جب أن تتجنبها في مجتمعك الصغة  )المدرس ( بها والتي استخ ج من العق ة ال ابع  التص فات التي  جب أن تقوم  -

 ( 2)الجزئية تخالص الفكرة سا

 : 5ة قراءات فردية للفقر •

 المدرسة . استخ ج من العق ة األخة ة آثار ال فق   -

 ؟ ماذا  قصد الكاتب بذلك  (تهةئنا للعةش في المجتمع الكبة )وردت في السط  األخة  من النص جمل   -

 فةم تعةد الجمعةات التعاونة  في المدرس ؟  -

 (5للفقرة )الفكرة الجزئية 

 :المعجمة تنمي •

 )المشت ك اللعظي(  المعاني المتعّددةاالست اتةجة :  باعتماد (الخير)مثال:  دراس  مع دة أو مع دات  ختارها المعلم، .1

 التع ض للعق ة )أث ي لغتي( من كتاب اللغ  الع بة ، إن سمح الوقت بذلك.  .2
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 تعددة أو )املشرتك اللفظي(املعاين املاسرتاتيجية وثيقة داعمة / شرح 
 .مصطلٌح ي طَلق  على الكلمة ذاِت املعاين املخ ل ة املشرتُك اللفظياملعاين املتعّددة، أو 

ِ أو أكثر ت َِّ ق    النطق والك ابة، وخَتن ِلف  معانيها؛    وب عريف آخر: هو ك ُّ كلمَ نين
"املشرتك الل ظي" "املعاين امل عّددة" أوهي من أشهر أمثلة  عني" املعايَن امل عدِّدة للعني؛ اليت  (   صيغة "ال641/  2وي ورِد  املعجم  الوسيط )

 ﴿ِفيِهَما  :عزيز  ك ِبه اللُّغويَّة: ")العني(: عضو  اإلبصاِر لإلنساِن وغريه من احليوان. و: ينبوع  املاء ينبع  من األرض وجيري، و  ال نزي  ال
نَاِن   ، و: رئيس  اجليش، و: طليعة  اجليش، و:  50]الرمحن:    جَتنرََِيِن﴾َعيتن [ )ج( أعني وعيون، و: أه   البلد، و: أه   الدار، و: اجلاسوس 

، ي قال:  كبري  القوم وشري  هم، و: ذات  الشيء ون س ه، ي قال: ه َو ه َو عينًا أو بعيِنه، وجاء حممد عين ه، و: ما ض رب نَتقنًدا من الداننري
: ِبعن  ه عينًا بعني؛  اضرًا حباضراشرتيت  ابلعَ  ينِن، )ج( أعيان، و: احلاضر  من ك  شيء، ي قال  ِ ال ابلدَّ  ."نين

 وهذا مثال آخر لكلمة )الروح( فقد وردت مبعاين م عّددة،   القرآن الكرمي، منها:
ننه ﴾ :األمر  .[171النساء: ]﴿َور ومحٌِ

 .[2النح : ]اِبلرُّوِح﴾النَماَلِئَكَة  ﴿يت نَتّزِل   :والو ي
نَا :والقرآن  .[52الشورى: ]أَمنراَِن﴾ِإلَينَك ر وً ا ِمنن  ﴿أَونَ يتن
 [ 22اجملادلة: Fِمننه ﴾ِبر وٍح  ﴿َوأَيََّده من  :والرمحة
َاٌن﴾ :واحلياة  [ 89الواقعة: ]﴿فَتَرونٌ َوَرحين
 [ 193الشعراء: ]ِمني ﴾األنَ ِبِه الرُّوح   و﴿نَتَزلَ [، 17]مرمي:  ر وَ نَا﴾ِإلَيتنَها  ﴿فََأرنَسلننَا :وجربي 

 .[38النبأ: ]الرُّوح ﴾يَتق وم   ﴿يَتونمَ  :وملك عظيم
 [4القدر: ]ِفيَها﴾النَماَلِئَكة  َوالرُّوح   ﴿تَتنَتزَّل   :وجيش من املالئكة

أَل وَنكَ  :وروح البدن  [ 85اإلسراء: ]الرُّوِح﴾َعِن  ﴿َوَيسن
ق  تيجية املعاين املممّا سبق بيانه نلمس عمَق اتصال إسرتا ولع َّ هذا هو ما يدعو إىل ال  عي  األكيد هلا    صة الدرس؛    اللُّغة، عددة بع من

 .فهي دقيقة

 التطبيق على كلمة )الخير( جواب
 لكلم  )الخة ( معان عد دة، في اللغ  الع بة ، وتستعمل على وجوه كثة ة.

 عش  ن وجها: أكث  من وردت كلم  )الخة ( في الق آن على

لَ الق آن. ومنه:  .1 بِّّكُْم( ]البق ة: )أَن  ُنَ َّ ن رَّ ْن َخْةٍ  ّمِّ  [ 105َعلَْةكُم ّمِّ

ْنَها( ]البق ة: .2  [ 106األنعع. ومنه: )نَأْتِّ بَِّخْةٍ  ّمِّ

 [ 180المال. ومنه: )إِّن تََ َك َخْة اً( ]البق ة: .3

َك اْلَخْةُ ( ]آل عم ان: .4  [26ضد الشّ . ومنه: )بِّةَدِّ

( ]آل عم ان:منه: ) َدْعُوَن إِّلَى اْلخَ الصالح. و .5  [ 104ْة ِّ

 19الولد الصالح. ومنه )َو َْجعََل ّللّاُ فِّةهِّ َخْة اً( ]النساء: .6

 [17العافة . ومنه: )إِّن  َْمَسْسَك بَِّخْةٍ ( ]األنعام: .7

( ]األع اف: .8 َن اْلَخْة ِّ  [ 188الشافع. ومنه: )الَْستَْكثَْ ُت مِّ

ْم َخْة اً( ]األاإل مان. ومنه: )لَْو َعلَِّم ّللّاُ  .9  [23نعال: فِّةهِّ

 [84رخص األسعار. ومنه: )إِّنَِّّي أََراكُم بَِّخْةٍ ( ]هود: .10

( ]األنبةاء: .11 ْم فِّْعَل اْلَخْةَ اتِّ  [ 73النوافل. ومنه: )َوأَْوَحْةنَا إِّلَْةهِّ
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 01 األسبوع + التمارين  القراءة والظاهرة النحوية الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

 اللغة العربية + دفتر األنشطة كتاب  الوسائل واملعينات  نصنات المكوّ  املوضوع 

 

 
 
 

 :  التعلّميةاألهداف 

   بط بةن مع فته وخب اته والمعلومات الواردة في النص المق وء.  ▪

 العلمية   ومعرفته والسياق، المعجم،  مستخدًما المصطلحات لبعض المعنى يحلّل  ▪

 .نص ل ا   من أيهر  على  ويستدل  المقروء،  النص   حول يًا أ  ر يكون ▪

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 فهم المكتوب. –أّوال 

 )تكملة لحصة القراءة أداء وفهم(

 : في أثناء القراءة :1النشاط 

   بط المعّلم أنشط  الحص  األولى بأنشط  الحص  الثانة  من خالل:

 .العام  للقص التذكة  بالعك ة  •

 )تكملة(  في أثناء القراءةمرحلة 

 بالتناوب.للمتعلمةن لعق ات النص  فرديةالقراءات ال .1

 لدى المتعّلمةن )الس ع  مع حسن األداء(    الق ا ة الطالقةتعهد  •

 الفهم:  قتعمي :والتحليلالفهم  .2

 مّ ات  ط ح األستاذ أسئل  مساعدة على تملّك فهم المكتوب، منها: بعد تناوب القراءة من المتعلّمين للقّصة

 ما هي العك ة التي اعتمدت علةها في اختةار العنوان؟   ؟حكنت ستقت   ا العنوان ماذلو طلب منك تغةة   -

 المدرس ؟في  واألخوةالتي ت  د من أواص  المحب   لاذك  األعما -

 القص ؟  بماذا تذك ك هذه     .لق ت؟ عل هي العبارة التي أعجبتك فةما ما -

 لةه وسلم بحد ث ال سول صلى هللا ع دال فاق؟ استشهحدد أث  الكلم  الطةب  على  -

 . بط  ق  متدرج االست اتةجة  هذه  مداخل على  المتعلمةن  درب  أن( ة)ذ مكن لألستا: ملحوظ  -

 

  :تنمية المعجم
 )المشت ك اللعظي(  المعاني المتعّددةاالست اتةجة :    ( باعتمادالخيردراس  مع دة أو مع دات  ختارها المعلم، )مثال:   .1

 . غ  الع بة ، إن سمح الوقت بذلك.التع ض للعق ة )أث ي لغتي( من كتاب الل .2

 

 الظاهرة النحوية )التركيبيّة(  –ثانيا 

 األهداف التعلّميّة: 

 المتعلّم إلى الفقرات اإلنشائية لنص. يتعّرف  ▪
 ، وداللة كل قسم منها. يحدد الفقرات اإلنشائية لنص ▪

 

  هةّئ المعّلم المتعّلمةن للدخول في موضوع الدرس بط ح أسئل :  •

 نوع.مثاال لكل  الكلم ؟ هات هي أقسام   ؟ ماالجمل مم تتكون  -

 النحويّةالمالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 العبارة؟ ماذا فهمت من هذه  ساحب.الصاحب  -

 الت كةبة .الخاص بالظاه ة  12 سّجل المعّلم جمل اإلجاب  على السبورة، ثم  ع ض السند ص  -

كما قد  ج ك لط  ق آخ . حسب ما تختاره أنت  الصد ق وقت الضةق والصاحب ساحب، قد  ج ك للخة   

 أصدقاء، فالمثل  قول: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. من 

و بقى رفقاء المدرس  أق ب إلى اإلخالص من غة هم، ذلك أنهم تعودوا التعكة  والعمل في المدرس  كإخوان 

  -  لتقون  ومةا دروس المحب  واألخوة واإلحسان.
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مّية ا -تعليمّية املمارسات ال
ّ
 لتعل

 ق اءة سلةم ، وفهمه. لمقت ح ا  سندق اءة ال  •

 : التحليل للظاهرة النحوية 2النشاط 

 الموضوع الذي  دور حوله النص؟  وما ه -

 من كم فق ة  تكون؟  -

 بماذا ابتدأت كل فق ة، وبماذا انتهت؟ ومم تتكون؟ -

 تتناول كل فق ة؟  ا ماذا  عصل بةن هذه الجمل؟ ماذ -

 وت كةب قاعدة الظاه ة النحو  (ستنتاج تدر جةا و ن عناص  االاالستنتاج )تد -

 

 :  القاعدةاستنتاج 

  تحدث النص عن موضوع معةن، و تكون من فق ة واحدة أو من عدة فق ات.  -

 الكامل  هي مجموع  من العق ات م تبط  بموضوع معةن.   والنصوصالعق ة هي وحدة بناء النص،   -

  ت اوحفي العادة    ولكنال  وجد طول محدد للعق ة    واحدة،ة  العق ة هي مجموع  جمل م تبط  بعك  -

   جمل .   12إلى  5عدد الجمل في العق ة الواحدة بي  

   ،كل فق ة تبدأ ببةاض وتنتهي بنقط  -

 وبالتوق   بدا تها،سم قبل    2.5 تم تمةة  العق ة بت ك ف اغ بسةط  ساوي مساح  خمس أح ف او   -

 جد د لعمل فق ة اخ ى.  ط  لس واالنتقالعن الكتاب  عند نها تها 

تعصل بةنها عالمات الوق  كالعاصل  والنقط ، وكل فق ة تتناول فك ة   ،من عدة جملالعق ة  تتكون   -

 معةن .

احل  ، ألن كتاب  العق ة تم  بنعس م  والمقاالتكتاب  العق ة هي أفضل ط  ق  لتعلم كتاب  القطع الكامل    -

 الكامل . كتاب  النصوص 

 م احل: ثالث  تم  كتاب  العق ة ب -

o  م حل  ما قبل الكتاب 

o  م حل  الكتاب 

o  م حل  ما بعد الكتاب 

 

 التدريب على الظاهرة اللغوية :3النشاط 

 : عد الى النص المق وء واحسب عدد فق اته، استخ ج عالمات الوق  في العق ة االولى  (1التدر ب )  •

 ما هو عدد الجمل التي تتكون منها العق ة الخامس ؟  -

 ك اس النشاطات  نج  المتعلمون التمار ن الواردة في : (2التدر ب )  •

 األستاذ. جةب المتعلمون وفق صةغ عمل مناسب   قت حها   •
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 01 األسبوع القراءة والظاهرة اإلمالئية + التمارين  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

 األنشطة كتاب اللغة العربية + دفتر  ل واملعينات سائالو  املربوطة  ءاملفتوحة والتاالتاء  املوضوع 
 

 : التعلّميةاألهداف 

 ويتبيّن العالقة بين الفكرة الرئيسة واألفكار الجزئية.  .الجزئية  األفكار ويحّدد النص،  في الرئيسة الفكرة يميّز ▪

 .المفردات  معاني تحديد في )معجميًّا( منها يشتق وما  الكلمة  بجذر معرفته يُوّظف ▪
 األدبي ويتفاعل معه لفهم العمالمتعلم قدرته على هر يُظ ▪

 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 )تكملة(  فهم المكتوب –أّوال 

 د[  30)تكملة لحصة القراءة أداء وفهم( ]

 ما بعد القراءة: مرحلة . 3

 :1النشاط 

 النص الس د في نات تحلةل مكوّ  •

 التالة : سئل  اإلجاب  عن األتعمةق العهم للنص المكتوب، ب •

 ؟  شخصةات القصحدد  -

 أحداثها؟تدور  أ ن -

 الكاتب؟  تحدث  عن ماذا  -

 كة  تساهم المدرس  في إعدادك للعةش في المجتمع األكب ؟ نبةّ -

 .الخاصتخةل نعسك أنك الكاتب وأعد س د هذه القص  باستعمال رصةدك  -

 : استراتيجية التلخيص2النشاط 

 شفهيا. إعادة إنتاج النص عبر تلخيصه 

 أفكاره. عب  ال بط بةن  النص، وتلخةصهكتاب  أفكار  •

 .األولإعادة س د النص بالتناوب لةعب  كل واحد عن فك ة و كمل اآلخ  ما بدأه  •

وأج ا ه عب  خطاط  ذهنة  )تحو ل النص إلى  وتنظيم عناصره إعادة إنتاج النص عبر إعادة هيكلته •

 ذهنة ( خطاط  أو خ  ط  

  الشخصةات وما تقوم به 

  مكان لا

  ال مان

  األحداث

. 

 الظاهرة اإلمالئيّة –ثانيا 

 األهداف التعلّميّة: 
 يكتب الكلمات المنتهية بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة وهاء السكت كتابة صحيحة  ▪
 م اعةا حجم الح ف والسط  والمساف   كتب المتعلم ما  ملى علةه من كلمات  ▪

 

 التهيئة الحافزة للدرس الجديد:   •

 (: )بنت، رفيقة، كلمةل الكلمات التالية من المفرد إلى الجمع حوّ  -
 

 اإلمالئية المالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 (12)ص ، يعرض األستاذ نصا قصيرا تاما •
إلى   السعاةمن  ويكونونالمثمر المفيد   الوقتيقضي من خاللها الرفاق  تعاونياتمن  رأيتما  ،المدرسيةإن من آثار الرفقة 

 . لمن حولهم والمنفعةلخير ا

 . مجموعة من التالميذيردد النص ثم  يقرأ المعلم السند، •
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 مالئيةللظاهرة اإل: التحليل 2النشاط 

 ما هو أول فعل ورد في الفقرة؟   -

 ما نوعه؟ بماذا اتصل؟ كيف كتبت التاء؟  -

 مفتوحة. ما نوعها.  حدد مع زميلك األسماء التي في آخرها تاء -

 استخرج من النص األسماء التي كتبت بتاء مربوطة؟ حدد نوعها.  -

 على ذلك. ما هو مفرد السعاة؟ هل انتهى بتاء في مفرده؟ هات أمثلة  -
 

 )تدو ن عناص  االستنتاج تدر جةا وت كةب قاعدة الظاه ة اإلمال ة ( االستنتاج 
 

 :يف التاء مربوطة تكتب 
 املدرسة. ثل االسم املفرد املؤنث م .1
 ة مثل عبقري عباقر التكسري الذي ال ينتهي مفرده بتاء مفتوحة   ع مج هنايةويف  .2
 : يف التاء مفتوحةتكتب 
 ت لف ت،مثل خرجآخر الفعل أصلية كانت أم زائدة    .1
 ،  تمعلمامثل مجع املؤنث السامل  يف  مفتوحة فتكتب األمساء يف  .2
 مثل: بيتالوسط  احلروف، ساكنةاألمساء ثالثية  ويف .3
 ةعباقر ، مثل عبقريالتكسري الذي ال ينتهي مفرده بتاء مفتوحة   ع مج هنايةويف  .4

 

 الظاهرة اإلمالئية.: التدريب على 3النشاط 

 من النص كلمات تنتهي بتاء معتوح  أو م بوط .  ستخ ج (:1التدريب )

   اتيجية "اإلمالء المحجوب"تراسإمالء فق ة مختارة من المعّلم، حول الظاه ة اإلمال ةّ ، باعتماد  (:2التدريب )

 انظ  الوثةق  الداعم  أدناه.  -

 على ك اس النشاطات  نج  المتعلمون التمار ن الواردة  (:3التدريب )

  جةب المتعلمون وفق صةغ عمل مناسب   قت حها األستاذ •
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 وثيقة داعمة / من استراتيجيات تدريس اإلمالء. 

 

 اإلمالء المحجوب  .1

 الوصف .1

ــــتوى    :الكفاية ـــ ــ ــ ــــوتي الخطيأن يعي املتعلم بمســ ـــ ــ ــ ــــتواه   التطابق الصــ ـــ ــ ــ م فيه، ومســ
ّ
املتحك

 املهاري في اإلمالء. 

ــــ كما    :1املرحلة   ـــ ــ ــ ــــبورة.    نص اإلمالء  يتم نســ ـــ ــ ــ توزيع حل نص اإلمالء على كل ثّم على الســ

م )أو على منسق املجموعة(
ّ
 متعل

ــتــاذ قــد اجــب بعك الكلمــات تلقــائيــا )الكلمــات   ــ ـــ ــ ــ املــألوفــة(، ثم  قبــل التوزيع يكون األســ

 التي يمكنهم تدونها، بلون أسود، يطلب من املتعلمين اجب املفردات املألوفة لديهم، 

مكل  كتبي املعلم،تحت إمالء  النص املدّون على السبورة، ثم إخفاء  :2املرحلة  
ّ
ما  متعل

 إلمالء.يملى عليه على كراس ا

 السبورة ونسخه علىاألستاذ، النص الذي أنشأه  ما أنواع الوسائط املس خدمة .2

مع على كل وّز املص الن
ّ
 .متعل

 ما هو اهلدف؟ .3
 )ال خزين، ت ّمة إجراءات، ...(

م فيها، ونقاط ضعفه في اإلمالء. 
ّ
 أن يعي املتعلم بمستوى املعارف املعجمية املتحك

 

 ؟ما هو العم  املطلوب .4

م لــــدى التالميــــذالنص    اختيــــاريتم  
ّ
ـــــاس تقــــّدم وتطور وتيرة التعل ــ ـــ ــ ــ مع مراعــــاة   ،على أســ

ـــــعوبات ــ ــ ـــــجلةصــ ــ ــ ثّمة مجموعة من قوائم املفردات تناولها التالميذ يتعّين حفظها  .  هم املســ

ــــتعــادتهــا وقــت الحــاجــة.  وت ـــ ــ ــ ــــرفيــة  القواعــد النحويــة  هنــاك  و خزينهــا في الــذاكرة الســ ـــ ــ ــ والصــ

ــــبة ـــ ــ ــ ــــيلة    تطبيقها،يتعين   واإلمالئية مكتســ ـــ ــ ــ ــــهم في نماء الحصــ ـــ ــ ــ وإنتاٌج لجمل كل يوم، يســ

 
ّ
 مين.اللغوية لدى املتعل

 أثناء حصص اإلمالء، وتنمية املعجم، وحصص التطبيقات اللغوية كي ية ال ن يذ؟ .5

 املادي للبيئة الص ّيةال نظيم  .6
 السبورةباستخدام  

 قلم لّباد أسود لحجب كلمات من النص

 كّراس اإلمالء

 2و  1خالل الحصص املذكورة أعاله، من املقطعين  وترية النشاط .7

 كي ية تنظيم ال قييم .8
 وع، كي ية سرد األداء(لن)ا

 تلقائًيا. اجبها الكلمات التي في كتابة  ينظر األستاذ في مدى كفاية املتعلمينالتمايز:  

 .شطبدون املتعلم النص اململى يكمل يجب أن 

 النصعدد الكلمات املكتوبة بشكل صحيح في ونعّد نالحظ   للتقييم،

 عمال.أل ابتصحيح  يقوم األستاذ ال صحيح: كيف أعاجل اخلطأ؟ .9

ر فيها أغلب التالميذ  الكلمات التي إدراج 
ّ
 اإلمالء.في نص آخر من تعث

 باستخدام الكلمات املستفادة: إعادة االستثمار  نصا تعبيريا كتابيا أنتج  االم دادات املمكنة .10
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 01 األسبوع ( 1) املحفوظات الحصة القيم اإلنسانية 01 املقطع
      

م الوسائل واملعينات  طريق العلم  عنوان الدرس 
ّ
 كتاب املتعل

 

 : األهداف التعلّمية

 قراءة جهرية بطالقة مستخدًما التنغيم للتعبير عن االنفعاالت والمشاعر  النص الشعري يقرأ  ▪
 مدلوالت بعض المفردات وإيحاءاتها ويستنتجللنص الشعري يبيّن المعنى اإلجمالي  ▪

  ي  ستظه  بطالق  الج ء المق ر حعظه من النص الشع ▪

 

مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

 

 الفرضيات.  وجمع  المالحظة: 1النشاط 

 م اجع  حول مكتسبات المتعلم في مجال الصداق .  ▪

 والمع ف .العلم  داال علىهات منه ما ت اه  المشهد،أمامك  ▪

 العلم؟ هل المدرس  وحدها منبع  ▪

 .وتهذ بهاالمجال للتناقش لجمع األفكار  وفسح التحاور  ▪

 ط  ق العلم(العنوان. )التهةئ  للمحعوظ  الجد دة، بالتعّ ف على موضوعها من خالل 

 / االجتهاد / التحضة  الجاد ...(  توقعات )المثاب ةثّم صوغ ف ضةات ورصد 

 

 المحفوظة  : قراءة2النشاط 

 :القراءة الصامتة الواعية

   عن السؤال:  ق اءة نص المقطوع  ق اءة صامت  وواعة ، مع التعكة  في اإلجاب •

 عّم تتحّدث المحفوظة؟ هل طريق العلم سهل؟  -

  صوغ المعلّم من إجابات المتعلمةن عنوانا للعك ة العام  للنص، و دّونها على السبورة.   مالحظة:

 المعلّم السلةم  والمعبّ ة، بتعاعل تام. ةق اء الجهريّة:القراءة  •

 مقتد ن بق اءة المعلّم.  للمتعلمةن لنص المقطوع  بالتناوب  القراءات الفردية •

 لدى المتعلّمةن )الس ع  مع حسن األداء(     الق ا ة  الطالقةتعهد  •

 )تكون معلّق  بجدار القسم(   القرائياء  مؤشرات شبكة مالحظة األد قّوم المتعلّمون أداءهم الق ا ي )ثنا ةا( استنادا إلى   •

  واكب المعلّم ق اءة المتعلّمةن من أجل تجاوز تعث اتهم.  •

 الفهم: قتعمي :والتحليلهم  الف

 الشع   ؟ الحوار في المقطوع    من هم أشخاص -

 الحوار؟ مشكل  التلمةذ من خالل  هيما  -

 ماذا كان  قصد به؟   جوابا؟وجد له التلمةذ  النص؟ هلما السؤال الذي ط ح في  -

 الشع ي. االستدالل بأبةات من النص تلمةذه؟ بم نصح المعلم  -

 ة للمحفوظة. التدريب على القراءة المنغّم

 التدر ب على ق اءة أبةات المحعوظ  بةتا بةتا  •

 مناسب.  صوتي  ف د ا، أّوال، بإ قاع الموظ  واألسلوب للمعنى تبعا والنغم  اإل قاع   احت ام المحعوظ  مع أبةات ت د د •

 .نعسها بالط  ق  للمحعوظ    الت د د الجماعي •

 مقطع كل األخة  )الّ وي( في  الح ف   باحت ام الت د د •

 المتعلمةن إلى مجموعات )صعوف(، تتناوب الواحدة بعد األخ ى على ق اءة النص الشع ي  ةم تقس  •

 : غلق الحصة  3النشاط 

 نور الد ن درو ش( ).  عماله األدبةأ ومختص ة عن حةاة الشاع   عن نبذة تكلة  المتعلمةن بالبحث  •
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 01 األسبوع  املطالعة  الحصة القيم اإلنسانية  01 املقطع
      

 كتاب اللغة العربّية  الوسائل واملعينات  مواقف وعبر الدرس ان عنو 
 

مية 
ّ
 األهداف التعل

أفكاره باعتماد استراتيجية التدريس التبادلي: )التنبؤ والتساؤل، والتوضيح،  يقرأ المتعلّم نص الحكاية بطالقة، ويستفيد من   ▪
 والتلخيص( 

 لمق وء.   بط بةن مع فته وخب اته والمعلومات الواردة في النص ا ▪

 . ذلك معلالً  هاق أ  ص  قت ح نها ات بد ل  لق ▪

 .وآخ رابًطا بةن كل حدث  ص   تتبع خط األحداث في ق ▪

 

مّية  -التعليمية تسيير األنشطة 
ّ
 التعل

 القا م  على الم احل األربع  المبةّن  أدناه.  است اتةجة  التدر س التبادلي باعتمادتسةّ  الحص  

 الحكاية: بمضمون  ؤ( التنب1)المرحلة 

 من كتاب المتعلم. 24ص العنوان،  نم وعب ( )مواق و ستكش  مضمون قص  المتعلم  توقّع  •

 المق وء.، في جدول التعلّم الذاتي لعهم قص توقعاته حول مضمون ال دّون كل متعلّم  •

 القص .  سمع كل متعلّم توقعاته ل مال ه حول مضمون   •

 . الق اءة للقص  د  حتعظ كل متعلّم بتوقعاته األولى إلى ما بع •

  وّزع المتعلّمون إلى مجموعات عمل. •

 ت .  طلب المعلّم من التالمةذ ق اءة الحكا   ف د ا ق اءة صام •

 التساؤل( 2)المرحلة 

 .ضمن العوج، النص ق اءة صامت  م ّك ةف د ا،  ق أ المتعلمون،  •

 .(أسئل  عن مع دات، معاهةم، أفكار) .تسمح الق اءة الصامت  الهادف  على تولةد أسئل  متنوع  تخص النص المق وء •

بعد االنتهاء من الق اءة  طلب ر ةس العوج من األعضاء ط ح تساؤالتهم لمناقشتها واإلجاب  علةها من ط ف أعضاء   •

 بالمعلّم. العوج أو االستعان  

 لألفكار بعمق وتوضيحها.   ل( التحلي3)المرحلة 

 صامت  م ّك ة، العوج، النص ق اءة ثالث ، نالمتعلمون، ضم ق أ  •

، توضةح مسا ل وردت في النصكل متعلّم تسمح الق اءة الم ّك ة على التعمق في أفكار النص المق وء. مما  تةح ف ص  لطلب  •

  جةب عنها أعضاء العوج نعسه، أو االستعان  بالمعلّم. 

عنها  تدر جةا على المتعلّمةن، واإلجاب   أسئل  تستهدف العهم، تط ح األسئل   مكن للمعلّم التدخل بتعمةق أفكار النص عن ط  ق  •

 :في األفواج سؤاال بعد سؤال

 حعن .   ،مح ونةن آسعةن، رغة ، اش ح المع دات التالة :  -

 ط ح أسئل  حول معاهةم وأفكار القص  المق وءة:   -

 الشعة ؟أ ن ل  حبا ت  -ماذا رحض  علي بن أبي طالب لعا لته؟  -

 ماذا طلب منها أن تصنع به؟  -

 الخب .  -3 - ال حي  -2 –الطهو  -1نع الخب : رتب م احل ص -

 الوافد لةال  -غعل   ىال ا   عل  –)الطارق(: القادم من بعةد هات م ادف  -

 رضي هللا عنه؟ هل عارضته زوجته وأوالده؟  –ما رأ ك في تص ف على  -

 األس ة؟ ما س  هذا التعاهم بةن أف اد  -

 زوج  علي، أخت علي(   اخت  الجواب الصحةح: فاطم  ال ه اء، هي: )ق  ب  علي، -

 التلخيص:  (4)المرحلة 

 .استفادوا من قراءته في جملعما يتحّدث المتعلّمون  

 .وتشجةع التالمةذ على استخدام لغتهم التعبة     الحكا  على عدم االقتباس المباش  من   المعلّم ؤكد  •

 .حول التلخةص ، وإبداء آرا هم وأحكامهمه ع ض كل تلمةذ إنتاجه على أعضاء العوج لُمناقشت  •

 إبداء رأ ه في إنتاجات غة ه.  ▪
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 وثيقة داعمة /  

 " التدريس التباديل"اسرتاتيجية تسيري حصة املطالعة وفق 
 تقديم

المعلم   أنشطة تعليمية تأتي على هيئة حوار بين  التبادلي؛  التالميذ بعضهم    والتالميذ، التدريس  بحيث    البعض، أو بين 
  والتلخيص( ، والتساؤل، والتوضيح، والتصور الذهني،  )التنبؤاتيجيات الفرعية الُمتضمنة  يتبادلون األدوار طبقًا لالستر

 ا الفهم عن طريق مراقبته وضبط عملياته. والتحكم في هذ المقروءة، بهدف فهم المادة 
 التالية: من خالل طرح األسئلة  الفرعية،ضبط المهمات المتضمنة باالستراتيجيات 

ما الصورة التي  و   النص؟الفقرة التالية من  النص )قبل قراءته( أو  ماذا تتوقع حول  ذهني:  ، والتصّور الالتنبـــــؤ .1
 عليك؟ أو سمعتها تقرأ األولى منه، الفقرة  عنوان النص، أو  أتت إلى عقلك عندما قرأت 

 المقروءة. صغ أسئلة بنفس جودة أسئلة المعلم على الفقرة  التســــاؤل: .2
 لك؟ بالنسبة  الفقرة ليست مفهومةهل توجد كلمات في   التوضـــيح: .3
 الفقرة؟ ما الفكرة األساسية لهذه  التلخــــيص: .4

 
   التدريس التبادلي  مراحل تنفيذ وصف

   ما يلي: ك استراتيجية التدريس التبادلي  األساسيّة لسيرورة حصة المطالعة وفق المراحل يمكن وصف 
 د( 5توقعات د + تقديم ال  2)مسح النص بصريا   التنبؤ:  - المرحلة األولى 

 بالتوقعات قبل القراءة الكاملة للنص.يصّرح المتعلم  -
لمدة  - الحكاية،  المركزية في النص /  الفكرة  النص قراءة سريعة )مسح النص بصريا( الكتشاف  المتعلم  يقرأ 

 دقيقتين. من خالل تأمل العنوان، أو غالف الكتاب، أو صورة النص ... 
 التعلم الذاتي ول  ضمون النص / الحكاية، في جدبعدها يدّون كل متعّلم توقعاته حول م -
 كل متعّلم توقعاته لزمالئه حول مضمون النص.  عُ مّ سَ يُ  -
 يحتفظ كل متعّلم بتوقعاته األولى إلى ما بعد القراءة الثانية للنص.   -

 
 د(  5د + تقديم التساؤالت  5)القراءة للنص   التساؤل: - المرحلة الثانية  .1
 النص قراءة صامتة مرّكزة.يقرأ المتعلمون، ضمن الفوج،  -
 سمح القراءة الواعية والمرّكزة على توليد أسئلة متنوعة تخص النص المقروء. ت -
 يدّون كل متعّلم تساؤالته األساسيّة في جدول   -
بعد االنتهاء من القراءة يطلب رئيس الفوج من األعضاء طرح تساؤالتهم لمناقشتها واإلجابة عليها من طرف   -

 ستعانة باألستاذ. أعضاء الفوج أو اال
-   
 د(  5د + تقديم التوضيحات   5)القراءة للنص  التوضيح: -المرحلة الثالثة   .2
 صامتة مرّكزة،  ثالثة، يقرأ المتعلمون، ضمن الفوج، النص قراءة  -
مما يتيح فرصة لطلب توضيح مسائل وردت في    النص المقروء.  التعمق في أفكار تسمح القراءة المرّكزة على    -

 النص. 
   الجدول البيانيفي حول أمور تتطلب تدخال للتوضيح والشرح، ن كل متعّلم تساؤالته األساسيّة  وّ يد -
وتذليل صعوباتها التي تعيق  لمناقشتها    تقديم التوضيحاتبعد االنتهاء من القراءة يطلب رئيس الفوج من األعضاء    -

 للنص. بتدخل من أعضاء الفوج، أو األستاذ.  عملية الفهم
 

 د(  8د + تقديم التلخيصات  5)القراءة للنص  التلخيص:  -لّرابعة  المرحلة ا .1
   :على  في هذه المرحلة األخيرة يعمل كل تلميذ في مرحلة أولى، فرديا، 

تعليمة من طرف األستاذ يحدد فيها عناصر  في النص القرائي، وذلك من خالل    األساسيّة األفكار  الفكرة /  تحديد   -
 .( شفوي.ابي أم التلخيص )تحديد عدد األسطر / كت

 .على عدم االقتباس المباشر من النص وتشجيع التالميذ على استخدام لغتهم التعبيرية يؤكد األستاذ -
 .نه إما كتابيا أو شفويا إلزام التالميذ بمدة زمنية محددة للتلخيص، والتعبير ع -

 . التلخيص، وإبداء آرائهم وأحكامهم حول  هتُمناقشيعرض كل تلميذ إنتاجه على أعضاء الفوج ل  ▪
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 01 األسبوع التدريب على التعبير الكتابي   الحّصة  القيم االنسانّية 1 املقطع
      

 عينات من رسائل مختلفة   الوسائل واملعينات  كتابة رسالة  العنوان        
 

 : األهداف التعلّمية
 . ...(ات الت حةب، الموضوع المكان، ال مان، عبار)  كتب المتعلّم رسال  إلى صد ق محت ما عناص  ال سال :  ▪

 محددة مركزية فكرة عن تعبر ومتماسكة، واضحة رسالة بجمل المتعلم يكتب ▪

 سارهاو   صعح من عن  مةن ال شبةن الكلمات والجمل، وهوام سافات كتب بخط مق وء تارًكا م ▪

 

 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 : 1النشاط 

 تعّلق بعناص  ال سال .لتعبة  الكتابي، في هذه الحص ، والم شة  األستاذ إلى هدف التدر ب على ا  ▪

 كة  كان البش   تواصلون قبل اخت اع الهات ؟  ▪

 والمقارن  بةن عدة نماذج من ال سا ل.المالحظ   ▪

 ماذا دون أعلى ال سال ؟   -

 بماذا ختمت؟   -

 حدد موقع كتاب  الخاتم . -

 ماذا نسمي العبارة تحت التار خ والمكان؟   -

 لم سل إلةه؟ من الم سل وا  -

 ما موضوع ال سال ؟   -

 هل كان طو ال؟ هل موضوعها واضح؟  -

 

 التدريب األّول: :2النشاط 

 الع اغ بما  دل على عناص ها:  ألاق أ ال سال  ثم ام التعليمية:

 ع ض التدر ب ومعالجته جماعةا.  •

 ( . ) نج  التدر ب على ك اس النشاطات6الم جع: كّ اس النشاطات في اللغ  الع بةّ ، ص  •

 التدريب الثاني:  :3النشاط 

 ك اسك وفق عناص  ال سال  المكتوب  أعاله.ش ، أعد ت تةبها على إلةك هذه ال سال  المشوّ  التعليمية:

 . ) نج  التدر ب على ك اس النشاطات(.6كّ اس النشاطات في اللغ  الع بةّ ، ص  المرجع:

 

 الحّص :   قغل  :4النشاط 

 ل:  تقةةم لمنتوج المتعلمةن من خال •

o . ت تةب عناص  ال سال 

o  .استخدام المتعلمةن لغ  مناسب  في كتاب  رد 

 مجال التساؤل من أجل التعّلم، افسح لهم   •

 التصحةح الجماعي بعد رصد الهعوات. •
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 02 األسبوع فهم املنطوق  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

 التعاون آثار   /سند مسموع عينات الوسائل وامل آثار التعاون   املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 ما يسمع من خطاب ويتفاعل معه ميفه ▪
  تنبأ المتعلّم بمحتو ات النص المنطوق من خالل العنوان، أو المشهد، أو مقدّمته.  ▪

 ع(ستما عهم اإل ماءات وتعبة ات الوجه في أثناء اال  - حدّد العك ة الم ك     حلّل المتعلم النص المنطوق: ) ▪

 .موضوعة  المتعلم رأ ه في النص المنطوق بناء على معا ة  بدي  ▪

 
 
 

مّية  –املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 المالحظة والتوقّع:  - 1النشاط 
 يكتب المعلّم عنوان النص المنطوق على السبورة. •

 أين يجتمع هؤالء التالميذ؟  -

 .سيتحدث عنه النص انطالقا من العنوان ا توقع موقراءة عنوان النص، يطلب المعلّم من المتعلمين  -

 وتأمله، وتحديد المجال الذي ترتبط به،   من مشهد للنص المالحظة في حال توفر مشهد مناسب لنص المنطوق، يطلب منهم  -
 

 التسميع األّول للنص المنطوق:  - 2النشاط 

 آثار التعاون  
 الحةوان. ني اإلنسان كما ت اها بةن طوا   ما أعظم آثار التعاون وما أجل فوا ده إنك لت ى آثاره بةن ب

فالنحل في خال اه مثال للتعاون الحق: هذا ف  ق  قوم ببناء الخال ا وف  ق آخ   قطع المسافات لةمتص رحةق  

كنا لنتمتع بهذا الش اب المصعى لو لم تتعاون   األزهار وف  ق ثالث  نظ  الخال ا ورابع  دافع عنها وهكذا ...وما

أن تج  حب  قمح أثقل منها    النحل مختل  طوا   النحل ونض ب مثال قص  النمل  التي أرادتمختل  طوا   

متحمل  من العناء الشيء الكثة . وألنها لم تعلح في ذلك استنجدت بصد قتةها. وراحت النمالت الثالث  درن  

 المشت ك. تمكن من ج ها بعضل مجهودهن  حول الحب  وفي األخة 

قدم فهو السبب في االنتصار ألن كل العب من الع ق   ؤدي دوره د الالعبةن في ك ة الونجد التعاون كذلك عن

 متعاونا مع بقة  رفاقه. وقد  صةب الهدف واحد ولكن النص  للجمةع. 

 عملون جنبا إلى جنب ألن اإلنسان ضعة     وأصبحواوإ مانا من العالحةن بقةم  التعاون انضموا إلى بعضهم  

 بإخوانه.بمع ده قوي 

 نه م.فلنتعاون جمةعا لخة  العباد والبالد ألن التعاون  خع  الجهد و حقق النص  و جعل منا أقو اء ال 
 

 أجيب عن أسئلة الفهم:  •

 علةك؟ هل هي في فك ة جد دة   - ؟للنصالعام  ما العك ة  -

 النمل. .   3 السنونو..  2 النحل.. 1 سمعته:شطب على المجتمع الدخةل من خالل ما  -

 القدم؟ في ك ة صار الالعبةن ما هو سبب انت -

 الثاني للنص المنطوق:  التسميع  - 3النشاط 

 أجيب عن أسئلة الفهم: 

 جماعات. استخرج من النص مرادف الكلمات التالية من النص: التعب   -

 . تفلح -أثقل هات ضد كلمة:  -

 موقفك.  انتصارهم. عللهل توافق الكاتب بأن التعاون بين الالعبين هو سبب  -

 . تفان -إيثار  - أنانية -ذلك: نفسه على غيره نقول عن  وآثرالعب باللعبة إذا انفرد كل  -
 أجرأة النص المنطوق – 4النشاط 

 فيه؟للموضوع، ما رأيك حول ما جاء  بعد استماعك  -
 غلق الحّصة:  - 5النشاط 

من هذا   ههمتالم من خالل ما فد أو انف هذا الكود بمفرده ينكسر غير أنه في الحزمة يشتد وال نستطيع كسره، أكّ يقال بأن العُ 
 موقفه. النص مبررا 
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 02 األسبوع التعبير الشفوي ودراسة الصيغة  الحّصة االنسانّيةالقيم  01 املقطع
      

 كتاب اللغة العربية + دفتر األنشطة  الوسائل واملعينات  الصيغة ألن املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 يشاهده يعبّر شفويا عن المشهد بجمل مفيدة، ويصدر حكما على ما و .هسةُقدّم   ُنّظم مادة الحد ث الذي  ▪
 الواضح   واأللعاظ اإل ماءات  استخدام  مع والس ع  والنب ة  المناسب: الحجم  الصوت  تحدّث بطالق  باستخدام  ▪

 ويصدر حكما على ما يشاهده  .مختلفة  لغوية من صيغ وأساليب ومفاهيم تعلمه ما يستخدم ▪
 الكلم ()اإلصغاء، عدم المقاطع ، أخذ  ماع والتحدث الجةد  اعي عادات االست ▪

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 : أشاهُد وأعبّرُ 1النشاط 

 تفويج التالميذ.  •

 التعبير الحّر من التالميذ باعتماد مشهد مصور.  •

 13يطلب من ممثّل لكل فوج التعبير عن الصورة. كتاب اللغة العربية، ص  •
 ة: شاملة للصورالمشاهدة ال 

 مالحظ  المشهد و ت ك لهم وقتا محت ما للمالحظ  والتعكة . وّجه المعلّم التالمةذ، إلى  •

 يستمع المعلّم )ة( لتعابير بعض التالميذ،  •
  ط ح المعلّم أسئل  تستهدف وضعةات عام  في المشهد،    د الت كة  علةها، أو لم  نتبه إلةها المتعلّمون.  •

 خالل المشاهد؟ كيف يظهر التعاون من  كل جزء من الصورة؟ماذا يفعل النحل في  -
 كيف يكون الفريق متماسكا؟                         ماذا يحمل النمل؟ استخرج صفة تناسب عملها. / توقع نتيجة تعاون الفالحين. /  -

 للصورة: الدقيقةالمشاهدة 

التالمةذ إلى مالحظ  عالمات دقةق  في المشهد ذ • المعلّم  الق اءة، عن ط  ق السؤال، إلى مالحظ  المشهد:   وّجه  ات عالق  بنص 

العالحةن، العمل في نظام(  مكن أن تساعد التوّسع واإلث اء في األفكار   مدافع الع  ق الخصم، معاول)الحظوا معي هذه العالمات  )

 لمةن. وفي تنو ع تعابة  المتع

 دراسة الصيغة  – ثانيا 

 األهداف التعّلميّة: 
 في جمل بسةط  من إنشا ه محاكةًا نمًطا. صةغا وت اكةب، علّم، شعو ا ُوّظ  المت ▪

 . في وضعةات تواصلةّ  دال .  التعلةل )ألّن( صةغ  ستعمل ▪

 
 ( ألنّ : توظيف الصيغة )2النشاط 

 ماذا أرادت النملة أن تفعل؟ وبمن استنجدت؟ -

 ها لم تعلح في ذلك استنجدت بصد قتةها. ألنة  وأرادت النمل  أن تج  حب  قمح أثقل منها متحمل  من العناء الشيء الكث •
 اق أ الكلم  الملون .

 تقديم الصيغة ألن: قراءة العبارة بتمعن  
 تحليل وشحر الصيغة 

 يتطلب تسجيل الهدف مجموعة من الالعبين. لماذا؟  لماذا استنجدت النملة بصديقتيها؟  -

 ؟ألنعالم تدل الصيغة  ماذا استعملنا للتبرير؟  -
 من الروابط السببية تفيد التفسير والتعليل نأل ه التالميذ:: من أفوااالستنتاج

 لم تفلح في ذلك؛ استنجدت بصديقتيها. اأرادت النملة أن تجر حبة قمح أثقل منها، متحملة من العناء الشيء الكثير. وألنه
 ألن:االستعمال للصيغة 

كان في حاجة أخيه    نالرسول صلى هللا عليه وسلم قال:"... مأنتج جمال على المنوال اآلتي: )أنا متعاون مع اآلخرين ألن   •
 كان هللا في حاجته."( 

 ( بجمل موظفا فيها )ألّن( 13عبّر عن الصور اآلتية )كتاب المتعلم ص  •
 التمارين الشفوية:  ✓

 7، ص كراس النشاطاتإنجاز التمرين )أستعمل الصيغة( من 
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 2 األسبوع الشفوي()اإلنتاج  شفوي التعبير ال الحصة القيم االنسانية 01 املقطع
      

 كتاب اللغة العربية + دفتر األنشطة  الوسائل واملعينات  إنتاج شفوي حول العمل التعاوني  الدرس 
 

 : التعلّميةاألهداف 

 بحيث  ( إقناعيا)  المتعّلم عرضا شفويا يُقّدم ▪
o واحد  موضوع على يركز. 
o وأمثلة  وتفصيالت حقائق  حديثه يُضّمن   
o والردود  األسئلة – واالختالف  التشابه – والنتيجة السبب :  المعلومات لنقل  أساليب  يستخدم. 

 إ جابةّ ، شعو ا، من خالل سندات مختلع    سلوكاتالمتعلّم عن قةم  يعبّر ▪

  عب  المتعلم عن قةم وسلوكات إ جابة ، شعو ا، ▪
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 منطوق. وارد في النص ال أهم األفكار ال رتذك :1النشاط 

 ما هي فوا د التعاون؟   -

 التعاون.اذك  عمال  ستل م  -

 

 مماثل إنتاج خطاب شفوي : 2النشاط 

 في أفواج(  متنّوع . )العملإنتاج خطاب شعوي مماثل، من خالل وضعةات جد دة ودال ، انطالقا من سندات 

 من كتاب التلمةذ.( 13)أنتج شعو ا ص  لسند:ا  •

هذه الجمعة  وكة  أقنعت أهلك بالمساهم  فةها ودعمها ومد  د العون لهؤالء    ك عن فوا د: احك ل مالالمهمة •

 الشبان. 

 المطلوب. الق اءة الواعة  للسند مع تحد د  •

  الموضوع:عناصر  •

o  محاول  اإلقناع في المساهم  فةها    -الجمعة  فوا د  -الجمعة  الهدف من تأسةس 

 المشهد؟ في ما العئ  المقصودة بالك اسي المتح ك   -

 األغطة ؟ لمن ستوجه هذه  -

 عملها؟إلى ما تحتاج هذه الجمعة  حتى تنجح في  -

 

 ( ألن)  والصةغ  المدروسالتأكةد على ال بط بةن النمط الحواري  •

 

 مماثل إنتاج خطاب شفوي : 3النشاط 

 هةكل  نص فهم المنطوق بإعادة تلخةصه في ثالثةن كلم . إنتاج خطاب شعوي بإعادة   الَمهّمة: •

 العمل في مجموعات  غة العمل:يص •

فك ت في تنظةعه وإقناع األق ان باالنخ اط   مكان،القمام  في كل    وانتش تاألوساخ في حةكم    تتناث   التعليمة: •

 والمساهم  في هذا العمل التطوعي.

 

 الذاتي.التخطيط لمراحل اإلنتاج  •

 المقنع . استعمال الحجج  ▪

 توظة  أدوات التعلةل المناسب . ▪

 األسئل .  وط ح الشعو    لمناقش  االنتاجاتل فسح المجا  •

 .جمنسقي األفواع ض المنتوج شعو ا من  عرض المنتوج: •
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 2 األسبوع فهم املكتوب )قراءة وأداء(  الحصة القيم االنسانية 01 املقطع
      

 كتاب التلميذ الوسائل واملعينات  التعاونّية املدرسّية  الدرس 
 

 التعلّمية: األهداف 

 .مختلفة  ألغراض صامتة وجهرية قراءة نصوصل ا   يقرأ  ▪
 . المتعلّم توقعات انطالقا من عالمات )بصرية أو نصية( يقترح ▪
 . الوق   ضعوم اعةًا موا شاع ،التنغةم للتعبة  عن االنععاالت والم ستخدًمامختلع  ق اءة جه    بطالق  م صوصان ق  أ  ▪

 

 
 
 
 

مّية  -التعليمّية املمارسات 
ّ
 التعل

 

 القراءة مرحلة ما قبل (1

 : المالحظة والتوقّع:1النشاط 

 . به بط تت الذي المجال وتحد د  المتعّلمةن إلى مالحظ  المشهد في كتاب المتعلم وتأملها،  دع والمعلم •

 سبب اجتماعهم؟  ما رأ ك في  ؟اجتمعوا  الصورة؟ أ نحدد الشخصةات الموجودة في  -

 بهدف مناقشتها.  بطاق   في  توقعها مجموع تدّون كّل   •

 : أثناء القراءة ة فيمرحل (2

 : قراءة النص.2النشاط 

 : القراءة الصامتة الواعية •

  طلب المعّلم من التالمةذ ق اءة النص ق اءة صامت  وواعة ، مع التعكة  في اإلجاب  عن السؤال:  ▪

 للمدرس ؟ ما فا دة التعاونة   -

 للنص. للفكرة العامةنا  صوغ المعّلم من اإلجابات المقدم  من المتعلمةن عن سؤال العهم عنوا  مالحظة:

 المعّلم السلةم  والمعبّ ة، بتعاعل تام. ةق اء الجهريّة:القراءة  .1

 للمتعلمةن لعق ات النص بالتناوب مقتد ن بق اءة المعّلم.  القراءات الفردية .2

 لدى المتعّلمةن )الس ع  مع حسن األداء(    الق ا ة الطالقةتعهد  •

 تجاوز تعث اتهم.   واكب المعّلم ق اءة المتعّلمةن من أجل  •

 :الفهم والتحليل •

 (1)قراءات فردية للفقرة 

 االجتماع. ومن شاركهم في  ؟اجتمعوا لماذا  التالمةذ؟ وأ ن؟اجتمع متى  -

 األولى،  للعق ة عنوان صةاغ  إلى المتعلمةن المعّلم  قود •

 (: 1الج  ة  ) األساسة  العك ة •

 (2)قراءات فردية للفقرة 

 ذلك. التعاونة ؟ عللجب  المعلم التالمةذ على االنخ اط في أ هل   ستعملها المعلم؟ما هي عبارات الت حةب التي ا  -

 (:  2الج  ة  ) األساسة  العك ة •

 ( 3)قراءات فردية للفقرات 

 العق ة؟ ما األمنة  التي ذك ت في هذه   - / .أتيحتكلم :   هات م ادف -

 (:  3) ةالفكرة الجزئي

 

  :تنمية المعجم

ا   دراس  مع دة أو مع دات )من ( أ  المعلم( باعتماد  المتعدّدةست اتةجة :  اختةار  الملحق     المعاني  الوثةق   من  )انظ  

 ( 1الوحدة 

 - إذا سمح الوقت بذلك  -التعّ ض أل قون  )أث ي لغتي( من كتاب اللغ  الع بةّ   (ب
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 التعلّمية: األهداف 

 ويتبيّن العالقة بين الفكرة الرئيسة واألفكار الجزئية.  .الجزئية  األفكار ويحّدد النص،  في الرئيسة الفكرة يميّز ▪

 .ردات المف معاني تحديد في )معجميًّا( منها يشتق وما  الكلمة  بجذر معرفته يُوّظف ▪

 معاني المع دات. ضةحاللعظي لتو  شت اكوالت ادف واال ضاد ُوّظ  مع فته بعالقات الت ▪

 وطبةع  األحداث واألفعال ات في النصشخصةال  سمات  حدّد  ▪

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 02 األسبوع النحوية+ التمارين القراءة والظاهرة  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

م الوسائل واملعينات  الجملة وأنواعها   املوضوع 
ّ
 كتاب املتعل

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 فهم المكتوب.  –أّوال 

 د[  30)تكملة لحصة القراءة أداء وفهم( ]

 

 الثانة  من خالل:  ص  األولى بأنشط  الحص   بط المعلّم أنشط  الح

 العام  للقص  التذكة  بالعك ة   •

 أحداث القّص ؟ ؟ أ ن ج ت  تعاونة من دعا إلى تأسةس ال •

 

 )تكملة( في أثناء القراءةمرحلة  •

 بالتناوب.للمتعلمةن لعق ات النص  القراءات الفردية .1

 اء(  لدى المتعلّمةن )الس ع  مع حسن األد  الق ا ة الطالقةتعهد  •

 الفهم: قتعمي :والتحليلالفهم  .2

مّ ات  ط ح األستاذ أسئل  مساعدة على تملّك فهم المكتوب،    بعد تناوب القراءة من المتعلّمين للقّصة •

 تعميق الفهم: منها:

 مّ ات  ط ح األستاذ أسئل  مساعدة على تملّك فهم المكتوب، منها:  بعد إعادة القراءة للنص

 انتباهك أو كنت غافال عنه.  أهم ما شدّ  قةم  اذك في النص معلومات  -

 ؟نبالتالمةذ؟ وأ لماذا اجتمع المعلم  -

 المد  . بأم  من  /نبموافق  األبو أولةا هم/ خعة  عن -  التالمةذ:حض   -

 ما رأ ك في فك ة التعاونة  المدرسة ؟ -

 التعاونة ؟كأعمال تعةد   ستقت ح التعاونة ؟،ماذا كنتما هو دور  -

 نشاء التعاونة ؟إقابل التالمةذ فك ة    كة األعمال؟ذه ماذا تستعةد من مثل ه -

 ماهي نشاطات هذه التعاونة ؟ -

 

 دراس  مع دة أو مع دات )من اختةار المعلم( باعتماد است اتةجة : المعاني المتعدّدة  :المعجمتنمية 
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 ة( الظاهرة النحوية )التركيبيّ  –ثانيا 

 األهداف التعلّمية: 

 كل منهما   ركانأ  ةّنو عو عةّن الجمل  االسمة ، الجمل  الععلةّ ،  ةّن ع ▪

 . (ى بالوص  أو اإلضاف ن)أحد األركان مغممتدة بسةط  ووفعلةّ   سمةّ جمالً ا  شئ ن ▪

 

 أسئل :  هةّئ المعّلم المتعّلمةن للدخول في موضوع الدرس بط ح  •

 لجمل؟ مم  تكون النص؟ بماذا تعصل ا  -

 النحويّةالمالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 ما هو التعاون؟  -

 الخاص بالظاه ة الت كةبة .16ص  دالسن المستهدف :   النحو    الظاه ة  تلو ن مع السبورة، على إلجاب ا  جمال المعلّم  سّجل
الناس.    التعاون فةه أكث  من واحد من  المدرسة  هي  وهكذا عمل  تشارك  التعاونة   مؤسس    فإن 

أجمل  ما  مجموع  من المتعاونةن الذ ن تطوعوا بمحض اختةارهم للقةام بعدة أنشط  ف  تضم مدرسة   

 Ịهذه العك ة 

  عةد الق اءة مجموع  من التالمةذثّم  ق أ المعلم الّسند،  •

 التحليل للظاهرة النحوية: 2النشاط 

 مم تتكون الجمل ؟ هل لهذه الكلمات مجتمع  معنى معةنا؟  -

 الملون . وحدد نوعها.  الكلماتاستخ ج  -

 نوع الجمل  انطالقا من الكلم  التي  بدأ بها.  حدّد المتعّلمون  -

 ما هي الجمل  االسمة ؟ مم تتكون؟ ا ت بمثال.  -

 بمثال. ماهي الجمل  الععلة ؟ دعم إجابتك  -

 بتحد د معهوم الجمل . قوم  -

  سمي أنواع الجمل  و عطي معهوما لكل واحدة منها.  -

 اعدة استنتاج الق

 اجتماع كلمتةن فأكث  ُمسندتْةن إلى بعضهما لةكّونا كالًما معةدًا وذا معنى :العربيّة  الجملة

 : أنواع الجمل ومكّوناتها

الجمل  التي تبدأ بالععل، فهو العنص  ال  ةسي فةها والذي أُسندت بقةّ  الجمل  إلةه،  هي    الجملة الفعلية: .1

تتكّون من   بذلك  ما  الفعل وهي  أم   عا أم مضارا  ةضسواًء كان  الثاني من    والفاعل ،  ا أم  العنص   وهو 

والذي   هالمفعول بالجمل  والذي  عني ما وقع علةه الععل أو الحدث، باإلضاف  إلى العنص  الثالث وهو  

ف على أنّه "ما وقع علةه فعل العاعل"، فمثاًل نقول: )َكَسَ  الولدُ ال جاَج(    ع َّ

 دل على الثبوت، وهي تتكّون من ركنةن هما  بدأ باسم أو وص  هي الجمل  التي ت الجملة االسمية: .2

الذي و أتي بعد المبتدأ لةكمل معنى الجمل  وتكتمل فا دتها، مثل  والخبر. الذي  أتي بدا   الجمل  المبتدأ

 أن نقول: )أحمدٌ مهذٌَّب(،
 

 : التدريب على الظاهرة التركيبية 3النشاط 

 التدعةم بأمثل  من إعداد المتعلم.  على السبورة.حدد نوعها مجموع  من الجمل و  ختار األستاذ  •

 صن  الجمل حسب نوعها:  :1التمرين 

 المدرس  توف  الجو المناسب للتعاون.. 3 تقاٌسم األدوار فةه منعع .. 2 تقاَسَم التالمةذ األدوار. .1

 توفة  الوسا ل  ساعد على أداء المهمات. .4

 : 2التمرين 

 والعكس. اجعل كل جمل  أسمة  فعلة 

 التلمةذان في أعمال التعاونة .  ساهم  -.              صحابهمالصادقون  نععون أ  – العلم   فع شأن األم .      

 )القواعد النحو  (  8أو ك اس النشاطات ص  نج  المتعلمون التمار ن الواردة في كتاب المتعلم،   :3التمرين 
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 02 األسبوع التمارين  الصرفية + رة والظاه القراءة الحّصة اإلنسانيةالقيم  01 املقطع
      

م الوسائل واملعينات  تصريف الجملة الفعلة مع ضمائر املثنى   املوضوع 
ّ
 كتاب املتعل

 

 التعلّمية: األهداف 

 ويتبيّن العالقة بين الفكرة الرئيسة واألفكار الجزئية.  .الجزئية  األفكار ويحّدد النص،  في الرئيسة الفكرة يميّز ▪

 .المفردات  معاني تحديد في )معجميًّا( منها يشتق وما  الكلمة  بجذر معرفته ّظفيُو ▪

 .معاني المع دات. ضةحاللعظي لتو  شت اكوالت ادف واال ضاد ُوّظ  مع فته بعالقات الت ▪
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 )تكملة(  فهم المكتوب –أّوال 

 د[  30)تكملة لحصة القراءة أداء وفهم( ]
 ما بعد القراءة: مرحلة 

لذلك تعتمد المقارب     .العهم الق ا ي، البد من تجاوز النص نحو اإلنتاج، والتعكة ، والتعبة ، والذهاب أبعد من النص ذاتهلتطو    

 المقت ح  است اتةجةات لما بعد الق اءة كإعادة اإلنتاج، واإلنتاج انطالقا من النص. 

 

 : إعادة الّسرد للنّص1النشاط 

 :تُحلِّّل مكونات الس د من، وفيها خريطة القصةتةجةّ  ست اأو ا 

 شخصةات القص ، ال مان، المكان، األحداث. 

إن تغةة  وجه     تغةة ه.النص و غة  ما  جب    المتكلم في ضمة     الغا ب بدل   طلب المعلّم من المتعلّمةن مثال: استخدام الضمة 

والشخصةات؛ فضمة  المتكلم ال   ى إال الظاه ، أما الغا ب فهو    حداثاأل ة تغ  -القص من ضمة  المتكلم إلى ضمة  الغا ب  

  تحدث عن الظاه  والخعي.  

 

 إنتاج النص عبر تلخيصه إعادة: 2النشاط 

على المع دات التي سبق   والمنهجي اعتماداالمع في   ومحتواهمع احت ام انسجام عناص ه أو كتابةا تلخةص النص شعو ا -

 واألسئل  المط وح :  ت هالمتعلم على دف ودونها

   ماهي األنشط  التي  قوم بها المطوعون؟   من  ت أسها؟   ما المقصود بعك ة التعاونة ؟  -

 ما هي نتا جها؟      أهداف التعاونة  المدرسة . -

 

 : عرض التلخيص.3النشاط 

 وتدو ن المالحظات ومناقشتها. )عمل أفواج(.ع ض بعض تالخةص المتعلمةن  •
 

 رفية  رة الصالظاه –ثانيا 

 األهداف التعلّميّة: 
 ضما   المثنى  مع المتعلم الجمل  الععلة   صّ ف  ▪

 

  هةّئ المعلّم المتعلّمةن للدخول في موضوع الدرس بط ح أسئل :  •

 الضما  ؟ما هي أنواع  -

 الصرفيةالمالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 ستهدف .  ط ح المعلّم أسئل  لتحد د شواهد الظاه ة الص فة  الم •

 التعاون.للتالمةذ فك ة  ش ح  وراحوسط الساح  المعلم وق   -أ

 التعاون. للتالمةذ فك ة  ش حان   وراحاوسط الساح   المعلمانوق   -ب

 الجمعة ؟ ل  ةس تتطوع لتكون نا با أن تحب قال المعلم: هل  -ت

 الجمعة ؟  نا بْةن ل  ةستتطوعا لتكونا أن   تحبانقال المعلم: هل  -ث

 . ةالجمل المقترح القراءةيدعو المتعلمين  ثم 16القراءة صمن نص   جماليعرض األستاذ  •

 المتعلمون الضمير الذي صرفت معه الجملة والتغيرات التي طرأت عليها يحّدد  •
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 لصرفية : التحليل للظاهرة ا2النشاط 

 ( دفرق بين الجملتين )أ...... ب( والجملتين )جـ..... لايحاول المتعلمون )في ثنائيات أو مجموعات( التعّرف على   •

 ماهي الكلمات التي تغيرت؟   -

 هل صرف الفعل في بداية الجملة؟  -

 كيفية تصريف الجملة الفعلية مع ضمائر المثنى. يشرع مع متعلميه في استنتاج  •
 

 استنتاج القاعدة 
 حسب األمثلة: إلى المثنى ة ي حول الجملة الفعلن

 المثنى المفرد 

 معها   تتعاونابأن  ماصديقتهالفتاتان عاهدت  هدت الفتاة صديقتها بأن تتعاون معها  اع

 المريض هما الدرس وأخذاه لصديقي الولداننقل  لصديقه المريض نقل الولد الدرس وأخذه 

 . كمالزميل علمتماهاآداب الحديث و تعلمتما تعلمت آداب الحديث وعلمتها لزميلك 

 
 الصرفية  الظاهرة : التدريب على 3ط النشا

 الممارسة.  الجديدة وتكثيفالعودة الى النص حيث يقوم األستاذ بتعزيز المكتسبات  •

 اسند العبارة التالية إلى المثنى وغير ما يجب تغييره. -
 [ وتمنى التلميذ أن يؤدي دورا فعاال ويساهم قدر استطاعته رفقة باقي المتطوعين في تطوير التعاونية]
 

 صة غلق الح :4النشاط 
 8راس األنشطة ص المتعلمون التمارين الواردة في كينجز 
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 02 األسبوع ( 2) املحفوظات الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
  

    

 كتاب اللغة العربية  الوسائل واملعينات  طريق العلم  املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 ن االنفعاالت والمشاعر خدًما التنغيم للتعبير عقراءة جهرية بطالقة مست  النص الشعري يقرأ  ▪

 مدلوالت بعض المفردات وإيحاءاتها ويستنتجللنص الشعري يبيّن المعنى اإلجمالي  ▪

 الشعري  النص في الواردة الجزئية  األفكار يحّدد ▪

  ستظه  بطالق  الج ء المق ر حعظه من النص الشع ي  ▪

 .ضمونالم في أ ه بدي رو،  النص الشعريالقةم الواردة في  ستنتج  ▪

 
 

مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

 

 : التهيئة 1النشاط 

   بط المعلّم أنشط  الحص  األولى بأنشط  الحص  الثانة  من خالل: •

 األدبة .  وأعمالهمختص ة عن حةاة الشاع   هات نبذة .2

 المحعوظ ؟ ما موضوع  .3

 نبةها؟كة   كون التلمةذ  .4

 

 احملفوظة  : قراءة2النشاط 
 ،  ق اءة منغمنص المقطوع  ءة ق ا ▪

 ، بتعاعل تام.والمعبّ ة السلةم  ق اءة المعلم الجهريّة:القراءة 

 . المعلّمبالتناوب مقتد ن بق اءة  لنص المقطوع للمتعلمةن   القراءات الفردية

 لدى المتعلّمةن )الس ع  مع حسن األداء(     الق ا ة  الطالقةتعهد 

 )تكون معلّق  بجدار القسم(   القرائياء  مؤشرات شبكة مالحظة األد)ثنا ةا( استنادا إلى   قّوم المتعلّمون أداءهم الق ا ي   ▪

  واكب المعلّم ق اءة المتعلّمةن من أجل تجاوز تعث اتهم.  ▪

 الفهم: قتعمي :والتحليلالفهم  

موضوع المحعوظ ،  مّ ات  ط ح األستاذ أسئل  مساعدة على تملّك فهم    بعد تناوب القراءة من المتعلّمين لنص المحفوظة •

 منها: 

 ؟ لماذا كان  عةد المعلم ش ح الدرس  -

 ؟4ما المقصود بقول الشاع  في البةت  -

 اش ح البةت األخة   -

 الم اجع ؟في أي بةت وردت أهمة   -

 "  " أتكلمهات من القطع  كلم  ت ادف  -

 

 وتحفيظها. لمنغّم للمحفوظة، األداء ا
 التغطة ؛ المحو التدر جي؛ رمنها: التك ابط ق عد دة   ظهاوتحعةالقطع  أداء صحةحا ء أدا  تدرج األستاذ في

 التنو ع في النغم  الصوتة  )الّ فع/ الخعض، الوق  / االست سال، البط / الس ع ( •

 تعاعال مع معاني القطع  الشع  ّ    اإل ماءات واإل حاءات()المناسب  إب از قسمات الوجه والح كات  •

 . ةها وتمثل معانةهاالتحكم في اإللقاء للمعاني الواردة ف •

 .  واألسل وبالموظ للمعنى تبعا  والنغم  اإل قاع احت ام المحعوظ  مع أبةات استظهار •

 ال وي(   وح ف والعج  )الصدرالبةت الشع ي  خصا صإذا ذك ت للمتعلم   رض  ال مالحظة:

 

 غلق الحصة  : 3النشاط 

 ومس حتها. باستظهار المقطوع  تكلة  المتعلمةن   ▪
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 02 األسبوع (2) املطالعة الحّصة االنسانّيةيم الق 01 املقطع
      

 سند مطبوع  الوسائل واملعينات  سابق الريح  املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
أفكاره باعتماد استراتيجية التدريس التبادلي: )التنبؤ والتساؤل، والتوضيح،  يقرأ المتعلّم نص الحكاية بطالقة، ويستفيد من   ▪

 والتلخيص( 

 ب اته والمعلومات الواردة في النص المق وء. مع فته وخ  بط بةن  ▪

 

مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

 القائمة على المراحل األربعة المبيّنة أدناه.، استراتيجية التدريس التبادلي باعتمادتسيّر الحصة  •

 : 1النشاط 

 "سابق الريح": .عرض عنوان نص المطالعة على السبورة •

 بمضمون الحكاية: التنبؤ–ىالمرحلة األول .1

 مطبوع .  (حال   سابق)  توقّع و ستكش  مضمون قص  

 تخةلته. فك ة توضح ما   تالحكا  ؟ هالك أن تخب نا عن توقعاتك حول فحوى  هل  -

  دّون كل متعلّم توقعاته حول مضمون الحكا  ، في جدول التعلّم الذاتي لعهم المق وء  •

 .مضمون النص سمع كل متعلّم توقعاته ل مال ه حول  •

 . للحكا   حتعظ كل متعلّم بتوقعاته األولى إلى ما بعد الق اءة الثانة    •
 : 2النشاط 

  وّزع المتعلّمون إلى مجموعات عمل. •

  قدّم المعلّم نص الحكا   مطبوعا على ورق  للمتعلّمةن، و طلب المعلّم من التالمةذ ق اءة الحكا   ف د ا ق اءة صامت .  •

 

 قصة سابق الريح

روسررة  اسررمها "فةنةتا"، حةث تعةش هذه المد ن  بدون حاكم، وتخضررع للع ف الشررعبي عند ظهور أي ن  مد في  

 .األم ي مشكل ، وفي أي وقت من أوقات األزمات  ق ع الج س الكبة  فةتجمع الناس للبت ف

 صرطحب هذا وكان   وجد بالمد ن  تاج   دعى "أوسرةد"  متلك حصرانًا قو ًا سر  عًا، شرجاًعا اسرمه "سرابق ال  ح"،

الحصرران في كل مكان  ذهب إلةه، وفي ذات  وم هجم اللصرروص على "أوسررةد" وكادوا أن  قتلوه، فإذا بالحصرران 

 خلصرره من األسرر ، و واجه رماح الق اصررن  مسررتهةنًا بالموت، و ضرر بهم بحواف ه القو   فةسررقط نصررعهم على 

 .إلى إصاب  "سابق ال  ح" إصابات خطة ة  أدت األرض و صاب الباقةن بالذع  فةع ون، بةد أن هذه المع ك

وعاد "أوسرةد" سرالًما، وتعهد للحصران بأن   عاه طوال حةاته، ولكنه ت ك رعا ته للعامل فأهمل عالجه، وبعد أن 

، فخ ج شر  دا، وظل  بحث عن اإلسرطبلأصرةب الحصران بالعمى بسربب ج وح المع ك  حنث بوعده، وط ده من 

اقت ب من حبرل الج س الكبة ؛ ظنره م بوًطا بح م  القش، فأخذ  جرذبه بشرررردة، عنردما  الطعرام من شرررردة الجوع، و

، فحكموا على "أوسرررةد" بضررر ورة الوفاء بالعهد، وعةنوا ما حّل بهفخ ج أهل المد ن  على دقاته العالة ، وع فوا 

                  .                                       شخًصا على نعقته ل عا   الحصان طوال حةاته
 من األدب الروسي 

 التساؤل–المرحلة الثانية .2

 .ضمن العوج، النص ق اءة صامت  م ّك ةف د ا،  ق أ المتعلمون،  •

 ( معاهةم، أفكارأسئل  عن مع دات،  )  .تسمح الق اءة الصامت  الهادف  على تولةد أسئل  متنوع  تخص النص المق وء •

ال • الق اءة  طلب ر ةس  االنتهاء من  لمناقشتبعد  تساؤالتهم  األعضاء ط ح  ها واإلجاب  علةها من ط ف  عوج من 

 بالمعلّم. أعضاء العوج أو االستعان  

 

 لألفكار بعمق وتوضيحها.   ل( التحلي3)المرحلة  .3

 العوج، النص ق اءة ثالث ، صامت  م ّك ة،  نالمتعلمون، ضم ق أ  ▪

توضةح مسا ل وردت  كل متعلّم  مما  تةح ف ص  لطلب  تسمح الق اءة الم ّك ة على التعمق في أفكار النص المق وء.   •

 ،  جةب عنها أعضاء العوج، أو االستعان  بالمعلّم.في النص
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مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

 

المتعلّمةن،  مكن   - على  تدر جةا  األسئل   تط ح  العهم،  تستهدف  أسئل   النص عن ط  ق  أفكار  بتعمةق  التدخل  للمعلّم 

 ها في األفواج سؤاال بعد سؤال. واإلجاب  عن

 أ ن وقعت القص ؟  -

 سم الشخصةات األب ز فةها؟ -

 لماذا  دق الج س؟  -

 هل  دق لكل أم  مهما كان بسةطا؟ -

 ماذا فعل الحصان مع صاحبه؟ وكة  تص ف أوسةد مع سابق ال  ح؟  -

 ما كان حكم السكان على أوسةد؟  -

 نعقته. –حنث   –بةد أن  –هات معاني الكلمات: البت  -

 ن شبك  المع دات الخاص  بكلم : حصان. ث عابح -

 شطب على الكلم  الدخةل :  تكلم المضمون عن:   -

 العون.   -السعادة                هر  -الظلم            د  -ج          الخذالن       -الوفاء               ب  -أ

 

 التلخيص:  (4)المرحلة 

 .ملاستفادوا من قراءته في جعما يتحّدث المتعلّمون   •

 .وتشجةع التالمةذ على استخدام لغتهم التعبة     الحكا  على عدم االقتباس المباش  من   المعلّم ؤكد  •

 كتابةّا إل ام التالمةذ بمدة زمنة  محددة للتلخةص •

 .، وإبداء آرا هم وأحكامهم حول التلخةصه ع ض كل تلمةذ إنتاجه على أعضاء العوج لُمناقشت  •

 إبداء رأ ه في إنتاجات غة ه.  •

 . استخالص العب ة •
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 02 األسبوع التدريب على التعبير الكتابي   الحّصة  القيم االنسانّية 1 املقطع
      

 عينات من رسائل مختلفة املواضيع   الوسائل واملعينات  كتابة رسالة  العنوان                         
 

 : ةاألهداف التعلّمي
 )المكان، ال مان، عبارات الت حةب، الموضوع ...( عناص  ال سال  رسال  محت ما  المتعلّم  كتب ▪

 الدمج وأ الحذف أو   باإلضافة لألفكار المنطقي   والتتابع التماسك لتحقيق   تحريرها ويعيد  يكتب لما ّدةمسو يراجع ▪
 .الجمل أو   الكلمات  ترتيب إعادة  وأ 

 

 

 

 

 

 

  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 مّية التعل

 :  1النشاط 

 . ال سال  األستاذ إلى هدف التدر ب على التعبة  الكتابي، في هذه الحص ، والمتعلّق بعناص    ذك  •

 ال سال  وهةكلتها بإ جاز عن عناص    ذك هم •
 . ماذا  دون أعلى ال سال ؟ بماذا تختم؟ حدد موقع كتاب  الخاتم  -

 والم سل إلةه؟  ماذا نسمي العبارة تحت التار خ والمكان؟ من الم سل -
 

 : 2النشاط 

 التدريب األّول:

 قا م   على شكل عناص ها حةث ت تةب منال سال  التحكم في منهجة  كتاب   : المهّمة

 : التعليمية

 . ثم أعد كتابتها على ك اسك محت ما كل عناص هاالعق ة معلومات عن رسال  اق أها جةدا  يف •
 واعة .  ق أها ق اءة  -
 .  ستنبط مضمونها -

 . 9ّ اس النشاطات في اللغ  الع بةّ ، ص ك: الم جع
 . (ر ب على شكل ثنا ةاتد نج  الت. )9كّ اس النشاطات في اللغ  الع بةّ ، ص  : الم جع

 

 : 3النشاط 

 التدريب الثاني 

 9الثاني. ص  الرسالة، التدريببكتابة رسالة إلى أخيه يدرس خارج البالد محترما كل عناصر  ة املتعلممطالب •

 :  المتعلمةن من خاللتقةةم لمنتوج  •
o  عناص  ال سال ت تةب . 
o  ال سال   لغ  مناسب  في كتاب استخدام المتعلمةن . 

 . افسح لهم مجال التساؤل من أجل التعلّم •
 . الهعوات التصحةح الجماعي بعد رصد  •
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 [3]املهّمة الجزئّية 

 طريق السعادة
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 03 األسبوع فهم املنطوق   الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

 نص موقف صعب الوسائل واملعينات  ف صعبموق املوضوع 
 

 :  التعلّميةاألهداف 
 العنوان، أو المشهد، أو مقدّمته.  تنبأ المتعلّم بمحتو ات النص المنطوق من خالل  ▪

 ع( عهم اإل ماءات وتعبة ات الوجه في أثناء االستما - حدّد العك ة الم ك     حلّل المتعلم النص المنطوق: ) ▪

 .موضوعة  ي النص المنطوق بناء على معا ة  بدي المتعلم رأ ه ف ▪

 
 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 والتوقّع:  المالحظة: 1النشاط 
 للنص وتأمله، وتحديد المجال الذي ترتبط به،   المصاحب  مالحظة المشهد األستاذ من المتعلمين يطلب  •

 حدد المكان الذي ستجري أحداث القصة؟ -

 .قراءة عنوان النص يطلب المعلّم من المتعلمين •

 . تخيل ما هو هذا الموقف الصعب -
 األّول للنص المنطوق:  التسميع : 2النشاط 

 موقف صعب  
  د الةوم. فق وددت أني لم آت إلى المدرس    األول،أخذ قلبي  دق بس ع  لدن أخب نا المعلم أن المد   سةوزع علةنا نتا ج العصل 

 . م أبذل مجهودا  ستحق الذك فأنا ل. كنت أعلم مقدما أن نتةجتي غة  م ضة 
فبوسعهم أن  عوضوا ما  أما اآلخ  ن. لمن عمل فتهانيَّ  دراسة ،أمامكم اآلن حصةل  ثالث  أشه  : صوت المد    قول وتعالى

 . أن أهنئكم جمةعا فةما بعد ت رعون، وأرجونها   السن  تحصدون ما  وفي. فاتهم
نتةجتي فطال    للمجد ن. ورحتفصعق التالمةذ    العالمات،ابتدأ المد   بتوز ع   األسماء، آخ   اسمي    انتظاري. وجاءأنتظ  

.  دمعتان ساخنتان على خديّ   وجهي وانحدرتع ق الخجل على    المد  . سالدفت ي دون أن أج ؤ على النظ  إلى    تناولت

سن بكثة  من العصل  متأكد أن نتا جك ستكون أح   واجتهد وإننيع  جبل تش   ال حمن،ال تبك  ا عبد  مشجعا:  فقال لي المد    

  لمْ مَ لِّ   أشه ؟ماذا حّصلت بعد ثالث     لي؟قوالن  سة  وأمي. ماذاخط  على بالي أبي    وهنا...  إلى مكاني مضط ا    الثاني. وعدت

 لي؟ أكن من األوا ل حتى  صعق 

ةوم إنسان  أنا ال  ا الجهد. وهنعسي على مضاعع     وعاهدت أدع وقتي  ذهب سدى    وأجتهد وأال منذ ذلك الةوم ق رت أن أجدّ  

 حةاتي. ناجح في 
 

 الفهم: أجيب عن أسئلة 

 صعبا؟ الموق  فعال   نالقص ؟ أكامن هما أب ز شخصةتةن في   -

  نجح اإلنسان في حةاته؟    تعلق؟ كةبم كان  -

 الثاني للنص المنطوق:  التسميع  - 3النشاط 

 أجيب عن أسئلة الفهم: 

 شّدة الخوف  . ب(الفرح ةشدّ على: أ(  عبارة تدل  بسرعة.أخذ قلبي يدق   الرحمن:قال عبد  -

 إخفاق عبد الرحمن في اختباراته؟ ما هو سبب  -

 . على تضييعه لوقته وندمهالنص عبارات تدل على حزن عبد الرحمن   يالمجدُّ؟ فكيف يكافأ  -

 أذكر منها ما علق بذهنك. -

 ؟تفعليك أن ل ماذا ع حياتك،لتكون أنت أيضا شخصا ناجحا في  -

 ذلك. أثبت  ير؟المدهل عمل عبد الرحمن بنصائح  -
 

 النص المنطوق أجرأة:4النشاط 

 المدير،ربما وجدت في القصة ما يدل على خشية عبد الرحمن من مواجهة  -
 الشخصيتين. الحوار فيما بينكما مقتبسين دور  وتبادالاختر زميال 

 غلق الحّصة:  - 5النشاط 

 لدنك. هذه العبارة بتعبير من  إثر ،اوعمال جادجاح يحتاج مثابرة الن •
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 03 األسبوع التعبير الشفوي ودراسة الصيغة  الحّصة االنسانّيةالقيم  01 املقطع
      

 كتاب اللغة + دفتر األنشطة الوسائل واملعينات  ( بل)الصيغة  املوضوع 
 

 التعلّمية:  األهداف 
 ما يشاهده يعبّر شفويا عن المشهد بجمل مفيدة، ويصدر حكما على و .سةُقدّمه   ُنّظم مادة الحد ث الذي  ▪
 الواضح   واأللعاظ اإل ماءات  استخدام  مع والس ع  والنب ة  المناسب: الحجم  الصوت  تحدّث بطالق  باستخدام  ▪

 ويصدر حكما على ما يشاهده  .مختلفة  لغوية من صيغ وأساليب ومفاهيم تعلمه ما يستخدم ▪
   اعي عادات االستماع والتحدث الجةد )اإلصغاء، عدم المقاطع ، أخذ الكلم ( ▪

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 .التعبير الشفوي –أّوال 
 : أشاهُد وأعبّرُ 1النشاط 

 تفويج التالميذ.  •

 باعتماد مشهد مصور.  التعبير الحّر من التالميذ •

 . 17كل فوج التعبير عن الصورة. كتاب اللغة العربية، ص ممثّل ليطلب من  •

 شارك( -زاوج-فكررعية: صيغة العمل: عمل تعاوني )االستراتيجية الف •
 للصورة:  الشاملة المشاهدة

  وّجه المعلّم التالمةذ، إلى مالحظ  المشهد و ت ك لهم وقتا محت ما للمالحظ  والتعكة . •

 يستمع المعلّم )ة( لتعابير بعض التالميذ،  •
 المتعلّمون.  ،    د الت كة  علةها، أو لم  نتبه إلةهاأسئل  تستهدف وضعةات عام  في المشهد المعلّم  ط ح  •

 متحّمسة؟ لماذا تبدو البنت  - التلميذ؟ما ذلك الدفتر الذي بيد  - كيف يجلس التالميذ؟ -
 ما دليلك؟  الرحمن؟هل عرفت أين يجلس عبد  -
 اشرح هذه العبارة من خالل المشهد. يهان.يوم االمتحان يكرم المرء أو  -
 للصورة: الدقيقة المشاهدة

التالمةذ إلى مالحظ • المعلّم  إلى مالحظ  المشهد:  وّجه  الق اءة، عن ط  ق السؤال،    عالمات دقةق  في المشهد ذات عالق  بنص 

...(  مكن أن تساعد التوّسع   المعلم على كت  التلمةذ/ثق  التلمةذ الواثق  القسم، ت بةت/الهدوء في    والمعلمانتبهوا إلى نظ ة المد    )

 . واإلث اء في األفكار وفي تنو ع تعابة  المتعلمةن
 دراسة الصيغة. –ثانيا 

 األهداف التعلّمية: 
 في جمل بسةط  من إنشا ه محاكةًا نمًطا. وت اكةبصةغا  ُوّظ  المتعلّم، شعو ا،  ▪

 . في وضعةات تواصلةّ  دال . )بل(صةغ   ستعمل ▪

 تقديم السند: 1النشاط 

 ماذا قال المدير لعبد الرحمن؟  -
 تفاءلوا..  بللموا  تستس  ال واجتهد.تشجع  بلال حمن، ال تبك  ا عبد 

 المثالين: تحليل المثالين بتمعن، ثّم قراءة 

 ماذا استعمل لمواساته؟  الرحمن؟بم نصح المدير عبد  •

 ماذا استعملنا للوصل بين الجملتين؟  - بالثاني؟في المثال الثاني ما عالقة الفعل األول  •

 ؟بلعالم تدل كلمة  •
   االستنتاج:

 ،  (لكن)بمعنى ،  عةد العط  من أدوات الّربط بين الجمل،)بل( حرف 

ر ما قبله و ثبت ما بعده  االسم على ح ف )بل(  دخل   حضر سليم بل أخوه،   ما. مثال: المع د وقبله نعي أو نهي فةقّ ِّ

 ال أتقاعس بل أحّض المتقاعسين على العمل  أنا. مثال: االنتقال من معنى إلى آخ  أهمّ كما  عةد 

 ( بل)االستعمال للصيغة 
عصيان    /  العمومية.زرت المكتبة    ؛فحلم تزر المت: )تواصلية دالةاستعمال الصيغة واألساليب في وضعيات  (:  1التدريب )

 (الهدوء القسم؛التشويش في    /الطاعة  ؛الوالدين
 من كتاب المتعلم17ص  )بل(للصيغة  االستعمال المكثّف(: 2التدريب )
 10، ص س النشاطاتكراإنجاز التمرين )أستعمل الصيغة( من (: 3التدريب )
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 03 األسبوع الشفوي()اإلنتاج  ي التعبير الشفو  الحصة االنسانيةالقيم  01 املقطع
      

 كتاب اللغة العربّية + دفتر األنشطة  الوسائل واملعينات  مجابهة الصعابإنتاج شفوي حول  الدرس 
 

ميةاألهداف  
ّ
 : التعل

 وأمثل . و ُضّمن حد ثه حقا ق وتعصةالت    .( بحةث   ك  على موضوع واحد ُقدّم المتعلّم ع ضا شعو ا )س د ا، معلوماتةا ▪

  ع ض مقدمات وخواتةم مؤث ة تساعد المستمعةن على متابع  حد ثه والت كة  على األفكار ال  ةس .  ▪

  عب  المتعلم عن قةم وسلوكات إ جابة ، شعو ا، ▪
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 : 1النشاط 

 المنطوق. األفكار الوارد في النص تذكير بأهم 

 ال حمن؟ ما سبب تخاذل عبد   -

 النتا ج؟ بم شع   وم توز ع  -

 

 :  2النشاط 

 إنتاج خطاب شفوي مماثل

 إنتاج خطاب شعوي مماثل، من خالل وضعةات جد دة ودال ، انطالقا من سندات متنّوع . 

 مةذ أخعق في دراسته.  م  بها تل  للحال  النعسةإنتاج خطاب شعوي  تضمن وصعا  الَمهّمة: •

 مشهد مصور.  السند: •

 العمل في مجموعات   صيغة العمل: •

 من كتاب التلمةذ.  17أنتج شعو ا ص  السند:

  غة  سلوكه..  وأن اقناع زمةلك بأال  تأس  على ما فات  حاول التعليمة:

 المطلوب. الق اءة الواعة  للسند مع تحد د  •

 [تعاطعك معه / نصا حك له / إقناعه بالتعكة  بإ جابة  /ال حمن.  عبد  وص  حال : ]السنداستخ اج األفكار الواردة في  •

 ط ح أسئل  تساعد المتعلم على التعبة  وتولةد األفكار  •

 فةم ضةّع عبد ال حمن وقته؟  -

 االمتحان؟  هل هو ح  ن فقط ألنه لم  وفق في  -

 صعب؟ هو في موق   لماذا -

 عنه؟ ما هي حججك للتخعة   -

 بماذا ستنصحه؟  -

 لإلقناع. الحجج المناسب   واختةارالمدروس    غالحواري والصةنمط استعمال ال •

 

 : إعادة السرد 3النشاط 

 إنتاج خطاب شعوي بإعادة الّس د لما تم تناوله في النص المق وء، الَمهّمة:

 العمل في مجموعات   صيغة العمل:

 كة  سةب ر عبد ال حمن موقعه أمام والد ه؟ التعليمة: 

  نتج خطابا شعو ا مماثال، من خالل وضعةات جد دة ودال .  إعطاء مساح  للمتعلم حتى •

 المواساة( والمب رات المناسب . توافق  )م ن  لغ  حوار استعمال  •

 اختةار أدوات التعلةل المناسب . - •

 . لمناقش  االنتاجات الشعو   فسح المجال   •
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 03 األسبوع القراءة )أداء وفهم(  – فهم املكتوب  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
      

 العربّية كتاب اللغة  الوسائل واملعينات  طريق السعادة املوضوع 
 

 :  التعلّميةاألهداف 

 .مختلفة  ألغراض صامتة وجهرية قراءة النصوص  يقرأ  ▪
 . المتعلّم توقعات انطالقا من عالمات )بصرية أو نصية( يقترح ▪
 . الوق   ضعوم اعةًا موا شاع ،ةم للتعبة  عن االنععاالت والمالتنغ ستخدًمامختلع  ق اءة جه    بطالق  م صوصان ق  أ  ▪

 

 
 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 مرحلة ما قبل القراءة  (1

 : المالحظة والتوقّع: 1النشاط 

 تنظةم المتعلمةن في أفواج   •

به.  مكن أن   ت تبط الذي  الالمج وتحد د وتأملها، (18المتعلم )ص:  كتاب في  المشاهد مالحظ   إلى  المتعلّمةن المعلم   دعو •

 (بؤر  دقةق  )أو   تكون المالحظ : شامل ،

 توقع سبب االحتعال  •

 حددها   النعس.في المشاهد مظاه  تبعث الع ح  في  -

 مناقشتها. بهدف بطاق  في توقعها تدّون كّل مجموع  •

 :مرحلة في أثناء القراءة (2

 : قراءة النص. 2النشاط 

 لّم من التالمةذ ق اءة النص ق اءة صامت  وواعة ، مع التعكة  في اإلجاب  عن السؤال:  طلب المع  :القراءة الصامتة الواعية •

 السعادة؟ هل تتعدد مجاالت  -

 .و دونها من إجابات التالمةذ عام  للنص  صوغ المعلّم فك ة  مالحظة:

 

 األستاذ السلةم  والمعبّ ة.   ق اءةالجهرية: القراءة 

 لنص بالتناوب مقتد ن بق اءة األستاذ. للمتعلمةن لعق ات ا  القراءات الفردية

 لدى المتعلّمةن )الس ع  مع حسن األداء(     الق ا ة  الطالقةتعهد 

  واكب المعلّم ق اءة المتعلّمةن من أجل تجاوز تعث اتهم.  •

 :  3النشاط 

 أفكار النص جاستنتا :والتحليلالفهم  

 1قراءات فردية للفقرة 

 والّضعة ؟كة   ُعاَمل الكبة   -

 مناسب . ني لك كلم   وق ؟ وظعها في جمل  ماذا تع -

 . .......................................... :1الفكرة الجزئية 

 2قراءات فردية للفقرة 

 هاتها؟ذك  الكاتب أسبابا ال تنش  السعادة  -

 استخ جه واش حه في العق ة تشبةه   -

 ................................  :2الفكرة الجزئية 

 بالتناوب:  3/4ية للفقرات قراءات فرد

 متضادتان. حددهما.في العق ة كلمتان  -

 والععو؟ التسامح  وط قهااش ح عبارة تعلمت أن أجعل قلبي مد ن  بةوتها المحب   -

 .  : .....................3الفكرة الجزئية

 : المعجمتنمية 
 )انظ  الوثةق  الملحق ( المتعددة المعانيدراس  مع دة أو مع دات )من اختةار المعلم( باعتماد است اتةجة :  (أ

 -إذا سمح الوقت بذلك  -لغتي( من كتاب اللغ  الع بةّ  التعّ ض أل قون  )أث ي   (ب
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 03 األسبوع القراءة والظاهرة النحوية+ التمارين  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
  

    

مكتاب  الوسائل واملعينات  وأركانهاالجملة الفعلية  املوضوع 
ّ
 املتعل

 
 

 :  التعلّميةاألهداف 

 ويتبيّن العالقة بين الفكرة الرئيسة واألفكار الجزئية.  .الجزئية  األفكار ويحّدد النص،  في الرئيسة الفكرة يميّز ▪

 .المفردات  معاني تحديد في )معجميًّا( منها يشتق وما  الكلمة  بجذر معرفته يُوّظف ▪
 
 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 فهم المكتوب. –ال أوّ 

 د[  30أداء وفهم( ])تكملة لحصة القراءة 

 :1النشاط 

   بط المعلّم أنشط  الحص  األولى بأنشط  الحص  الثانة  من خالل:  •

 از عقبات الحةاة؟ ةكة  نستطةع اجت -

 المعنى؟ ماهي الجمل  المتضادة لها في  والتآخي،ب  حتنة  حةاتي بنور الم الكاتب:قال  -
 

 )تكملة(  القراءةفي أثناء مرحلة 

 بالتناوب.للمتعلمةن لعق ات النص   الفرديةالقراءات 

 لدى المتعلّمةن )الس ع  مع حسن األداء(     الق ا ة  الطالقةتعهد  •

 الفهم: قتعمي :والتحليلالفهم  

 مّ ات  ط ح األستاذ أسئل  مساعدة على تملّك فهم المكتوب، منها:  للقّصةبعد تناوب القراءة من المتعلّمين 

 د سبل السعادة؟ دّ ع -

 الضعة ؟ على  والعط كة   كون توقة  الكبة   -

 ؟كنت تتمنى أن  ط ح علةك الذي لالسؤا ما -

 اتباعه؟أي ط  ق للسعادة ت  د  -

 مشهد  عب  عن العق ة الثانة ؟ كة  ع فت ذلك؟ أيّ  -

 الثالث؟ هات حد ثا ش  عا  دعم المشهد  -

اإلخالص صع  تجعل  ب(    /بمودة  ومعاملتهمالسعادة في احت ام الغة     : ]أ(احكم بالصح  أو الخطأ على ما تسمعه من أفكار -

 اكتعي بتحقةق رغباتي مهما كلعني األم  ج(  /من الصعب هةنا

 . متدرج   بط  ق   االست اتةجة  هذه مداخل على المتعلمةن  درب أن( ة)لألستاذ  مكن :فائدة ✓

 : المعجمتنمية 
 باعتماد است اتةجة : المعاني المتعددة )انظ  الوثةق  الملحق (دراس  مع دة أو مع دات )من اختةار المعلم(  . أ

 -إذا سمح الوقت بذلك  -أل قون  )أث ي لغتي( من كتاب اللغ  الع بةّ  التعّ ض  . ب
 

 لتركيبيّة(االظاهرة النحوية ) –ثانيا 

 األهداف التعلّمية:

 . (ومععول وفاعل، ،: )فعلنهاركاأ  يالجمل  الععلةّ ، و ع ةّن ع ▪

 المتعلم الجمل  الععلةّ  استخداًما صحةًحا، م اعةًا المطابق  في الجنس والعدد.  م ستخد ▪

  هةّئ المعلّم المتعلّمةن للدخول في موضوع الدرس بط ح أسئل :  •

 مّم تتألّف الجملة؟   -

 الجمل؟ ما هي أنواع  -

 النحويّةالمالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 ماذا  ك ه الكاتب؟   ب في دراسته؟هل نجح الكات  سأل المعلم التالمةذ: •

  سّجل المعلّم جمل اإلجاب  على السبورة، مع تلو ن الظاه ة النحو   المستهدف :  •

   في دراسته. نجح الكاتب     والكذبَ  الحسدَ  يكره الكاتب . 

  ق أ المعلم الّسند،  عةد الق اءة مجموع  من التالمةذ •
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مّية  -التعليمّية املمارسات 
ّ
 التعل

 

 : التحليل للظاهرة النحوية:  2نشاط ال

  تدّرج المعّلم مع المتعّلمةن في أنشط  الستنتاج عناص  الظاه ة النحو  .  •

 بماذا ابتدأت الجمل  األولى والثانة ؟  -

  قود المعّلم التالمةذ إلى تعكةك كّل جمل  إلى كلمات •

 أقسام الجمل  الععلة : فعل + فاعل.  قود المعّلم المتعّلمةن إلى  •

 نجح؟ ما دور هذه الكلم  في الجمل ؟ ما نوعها؟   من -

 هل  مكن االستغناء عنها؟ هل لكل فعل فاعل؟ -

 على ماذا دّلت كلم  )الحسد(؟  -

 لماذا لم تحتوي الجمل  األولى على مععوال به؟  -

 هل كل فعل  حتاج مععوال به؟  -

 . فاعل قد  كتعي به وال  تعدى الى مععول بهسةكتش  المتعّلمون أن لكل فعل   •

 كة  جاء العاعل؟  -

 وكة  جاء المععول به؟ -

 

 )تدو ن عناص  االستنتاج المستنبط  خالل عملة  التحلةل تدر جةا على السبورة لت كةب االستنتاج( االستنتاج:  •

 

 تتعدى إلى المععول به.الجمل  الععلة : هي كل جمل  تبدأ بععل وتتكون أصال من فعل وفاعل وقد  ▪

 د الععل و دل على الذي قام به و كون م فوعا دا ما. العاعل: اسم  أتي دا ما بع ▪

 المععول به: اسم وقع علةه فعل العاعل و كون دا ما منصوبا.  ▪

 

 : التدريب على الظاهرة النحوية4النشاط 

 هات جمل  فعلة  اكتعى الععل فةها بعاعله. :1التمرين 

  نج  المتعّلمون التمار ن التالي:  :2التمرين 

 العاعل بحة  أزرق واجعل تحت المععول به خطا أخض  ثم حدد زمن كل فعل مما  لي:  طْ أحِّ التعلةم :  •

يأكله، أو لقمٍة يسدُّ بها جوَعه، فوجد  جاع الثعلب  يوًما جوًعا شديًدا حتى أشرَف على الموِت، فراح يفتش  عن طعاٍم 

ا بنفسه، يصيح  بين الحين واآلخر من على الحائط ال مرتفع، ويرفع بع رفِه األحمَر إلى األعلى في الحديقة ديًكا مزهوًّ

 بكبرياٍء.

 

 : التمارين الكتابيّة 5النشاط 

 11الصفحة  نج  المتعلمون التمار ن الواردة في ك اس النشاطات،  •

المتعلمون وفق صةغ عمل مناسب  )شعو ا أو كتابةا( وبط  ق  عمل  قت حها األستاذ )ف د  ، ثنا ة ، أوفي  جةب   •

 مجموعات(
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 03 األسبوع + التمارين اإلمالئيةالقراءة والظاهرة  الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
  

    

 كتاب اللغة العربّية + دفتر األنشطة  واملعينات الوسائل  الهمزة على األلفكتابة  املوضوع 
 

 :  التعلّميةاألهداف 
 لمق وء.   بط بةن مع فته وخب اته والمعلومات الواردة في النص ا ▪

 العلمية  ومعرفته والسياق، المعجم، مستخدًما المصطلحات لبعض المعنى يحلّل ▪

 .النص  من أيهر على ويستدل المقروء، النص حول يًاأ ر يكون ▪
 

 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 )تكملة(  فهم المكتوب –أّوال 

 د[  30)تكملة لحصة القراءة أداء وفهم( ]
 ة: ما بعد القراء مرحلة  (3

 القراءات الفردية للنص : 1النشاط 

  تناوب التالمةذ على ق اءة فق ات النص تباعا •

 : إعادة الّسرد لفقرات من النّص2النشاط 

 : 1في العق ة، "االضمة  "أنبدل  جمع المتكلمةن ضمة   المعّلم من المتعّلمةن مثال: استخدام طلب  •

 مع اآلخ  ن"  ع.. التصن)إن الحةاة مدرس  كبة ة...

 : 2الس د بتعو ض الشخصة  المتعا ل  بشخصة  متشا م  في العق ة  ىةة  منحتغ •

أنه   ذالبور. إ  عت  ني الةأس ذلك أن اإلنسان دون أمل كاألرض    ،ابل ما  واجهني من صعوبات عبوسا متشا ماقحةن أ )

 (.كآب اإلحباط وال   ى في كل عمل سوء ظن وافشال للع  م ، وانعدام للثق  فال  تحقق من ذلك إال 

 

 إنتاج النص عبر تلخيصه إعادة: 3النشاط 

على المع دات التي  والمنهجي، اعتمادا المع في  ومحتواهمع احت ام انسجام عناص ه أو كتابةا تلخةص النص شعو ا 

 المتعلم على دفت ه.  ودونهاسبق 

 الحةاة؟ما هي األمور الجمةل  التي تعلمتها من تج بتك في  جمةل ، وانتتعلم الكاتب أشةاء  -

 غلق الحصة:

 منه؟ تعلمت  ا وسلم، فماذقدوة المسلم في حةاته هو ال سول صلى هللا علةه 
 

 اإلمالئية الظاهرة –ثانيا 
 األهداف التعلّميّة:

 . كتابة صحيحة الهمزة على األلف يكتب المتعلّم ▪

 م اعةا حجم الح ف والسط  والمساف   كتب المتعلم ما  ملى علةه من كلمات  ▪
 

 المتعّلمةن للدخول في موضوع الدرس بط ح أسئل : معّلم  هةّئ ال  •

 [دخل الطالب  حمل دفت ه ثم جلس بهدوء على األر ك ] ؟المثنى المؤنث اسند هذه الجملة إلى -

 اإلمالئية المالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 المستهدف .  اإلمال ة  ط ح المعّلم أسئل  لتحد د شواهد الظاه ة  •

 "(:ط  ق السعادةالّسند؛ )جمل مستخ ج  من النص "  ع ض المعّلم •

 حياتك بهذا الشرف!تبدأ أن أروع  ومافي الدراسة، والتألق التفوق  أجملما 
 اجتهاد وصبر ال ظلم وحسد. مسألةي أن أتدخل في شؤون الغير. إن التقدم شأنليس من 
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 التعلّميّة  -الممارسات التعليميّة 

 

 اهرة اإلمالئية: : التحليل للظ2النشاط 

 اإلمال ة .  تدّرج المعّلم مع المتعّلمةن الستنتاج عناص  الظاه ة 

 الجمل  األولى. حدد موضعه في كل كلم ؟ على ماذا كتب؟ما الح ف المشت ك فةكل كلم  ملون  في  •

  ق أ المعلم الّسند، ثم  عةد الق اءة مجموع  من التالمةذ

 الط  ق . لثانة  بنعس  تعامل المتعلمون مع كلمات الجمل  ا  •

 . متط ف (هم ة    – هم ة متوسط   –الكلم   )أول قود المعّلم التالمةذ إلى تسمة  كل موضع بالتسمة  الصحةح   •

  قود المعّلم المتعّلمةن إلى سبب كتاب  الهم ة على األل  حسب موقعها  •

 

 لت كةب االستنتاج( ا على السبورة )تدو ن عناص  االستنتاج المستنبط  خالل عملة  التحلةل تدر جةاالستنتاج:  •

 

 األلف: الهمزة على تكتب  ▪

 مكسورة. األل  إذا كانت  وتحتفي بدا   الكلم  إذا كانت معتوح  أو مضموم   -

 قبلها معتوح.  وما قبلها معتوح أو ساكن / ساكن    ومامعتوح   كانت:في وسط الكلم  إذا  -

 إذا كان ما قبلها معتوح.  متط ف : -

 

 ب على الظاهرة اإلمالئية : التدري4النشاط 

 ف د ا.  نج  المتعّلمون التم  ن  •

 علل سبب كتاب  الهم ة على األل . •

 التعليل  الكلمة  

 رأف  

  تألم 

 إب  ق 

 مبدأ 

 

 

 : التمارين الكتابيّة 5النشاط 

 5الصفحة  نج  المتعلمون التمار ن الواردة في ك اس النشاطات،  •

عو ا أو كتابةا( وبط  ق  عمل  قت حها األستاذ )ف د  ، ثنا ة ، أوفي  جةب المتعلمون وفق صةغ عمل مناسب  )ش •

 مجموعات(
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 03 األسبوع ( 3) املحفوظات الحّصة القيم االنسانّية 01 املقطع
  

    

 كتاب اللغة العربّية  الوسائل واملعينات  طريق العلم  املوضوع 
 

 :  التعلّميةاألهداف 
 ية بطالقة مستخدًما التنغيم للتعبير عن االنفعاالت والمشاعر قراءة جهر النص الشعري يقرأ  ▪
 مدلوالت بعض المفردات وإيحاءاتها ويستنتجللنص الشعري يبيّن المعنى اإلجمالي  ▪

  ستظه  بطالق  الج ء المق ر حعظه من النص الشع ي  ▪

 .ضمونالم في أ ه بدي رو،  النص الشعريالقةم الواردة في  ستنتج  ▪
 

 
 
 
 
 

مّية  -ليمّية املمارسات التع
ّ
 التعل

 

 : 1النشاط 

 التذكة  بأهم األفكار الواردة في المحعوظ . •

 ؟واالستةعابالعوامل التي تساعد التلمةذ على العهم ما هي 

 نص المقطوعة.  ةقراء :2النشاط 

 : القراءة الصامتة الواعية

 ق اءة نص المقطوع  ق اءة صامت  وواعة ، مع التعكة  في اإلجاب  عن السؤال:   •

 التلمةذ؟ مم  عاني  -

 مشكلته؟تعاني نعس  هل -

 منها؟ كة   كون التخلص  -

 

 .محت مةن التناغمبالتناوب  لنص المقطوع للمتعلمةن  الفردي الستظهارا

 لدى المتعّلمةن )الس ع  مع حسن األداء(    الق ا ة الطالقةتعهد 

إلى   • استنادا  )ثنا ةا(  الق ا ي  أداءهم  المتعّلمون  معلّق  بجدار   القرائياء  الحظة األدمؤشرات شبكة م قّوم  )تكون 

 القسم(

  واكب المعّلم ق اءة المتعّلمةن من أجل تجاوز تعث اتهم.   •

 درسه؟  المعلم في ش ح هل قصّ  -

 التلمةذ؟ماذا الحظ المعلم على  -

 ب أ ك؟ما سبب ذلك  -

 ذلك. حدد في أي بةت كان   السبب،ذك  التلمةذ  -

 

 الفهم:تعميق 

 مضنةات.  –نقتعةه  –فقةه  –غة  وجةه  –تعةه  -هبت أسش حها: جد لكل مع دة 

 .وفاهم / متعب  م هق  /  ش د ذهني / في غة  محله / تعهمه / نتبع أث ه / متعلم  وتوسعتأطلت -

 التحعةظ.قطار الس  ع في اعتماد است اتةجة  ال 

o   حاالستظهار الصحةالش وع في. 

o  واإل ماءاتباإل حاءات  عانةهام  وتمثل فةها الواردة للمعاني اإللقاء في التحكم. 

o  ( والجماعي الع دي اإللقاء) التقو م 
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 03 األسبوع املطالعة  الحصة القيم اإلنسانية 01 املقطع
      

 الّسن / نص جّرة الذهي  الوسائل واملعينات  جرة الذهب  عنوان الدرس 
 

 : األهداف التعلّمية
استراتيجية التدريس التبادلي: )التنبؤ والتساؤل، والتوضيح،  من أفكاره باعتماد    يقرأ المتعلّم نص الحكاية بطالقة، ويستفيد ▪

 والتلخيص( 
   بط بةن مع فته وخب اته والمعلومات الواردة في النص المق وء.  ▪

 . ذلك معلالً  هاق أ  ص  قت ح نها ات بد ل  لق ▪

 وآخ رابًطا بةن كل حدث  ص   تتبع خط األحداث في ق ▪

 

مّية  -يمية تسيير األنشطة التعل
ّ
 التعل

 

 على الم احل األربع  المبةّن  أدناه.  التبادلي القا م تسةّ  الحص  باعتماد است اتةجة  التدر س 

 :1النشاط 

 ( الذهب جّرة) عرض عنوان نص المطالعة على السبورة

 

 التنبؤ بمضمون الحكاية: - المرحلة األولى

  توقّع و ستكش  مضمون حكا   )ج ة الذهب( مطبوع .  •

التعّلم   • الحكا  ، في جدول  توقعاته حول مضمون  متعّلم   دّون كل 

 الذاتي لعهم المق وء 

 . سمع كل متعّلم توقعاته ل مال ه حول مضمون النص •

  . حتعظ كل متعّلم بتوقعاته األولى إلى ما بعد الق اءة الحكا   •

 

 : 2النشاط 

  وّزع المتعّلمون إلى مجموعات عمل.  •

حكا   مطبوعا على ورق  للمتعّلمةن، و طلب المعّلم من التالمةذ ق اءة الحكا   ف د ا ق اءة  ال  قدّم المعّلم نص   •

 صامت .

 ة الذهبجرّ  لنص:ا 

لقد بعنا الكثة  من بضا عنا الةوم  ا أبي    عاصم: بعد أن ربحت تجارتهم كثة اً فقال    السوق،عاد قاسم وولده عاصم من  

 .الدارهةا أس ع وأدخل بقة  البضا ع داخل  هلل،بالععل  ا بني الحمد  له:ف د قاسم وقال  المال،وربحنا الكثة  من 

تصلح   أرض،واقت حت علةهم بأن  بحثوا عن قطع     وفة ،أخب  عاصم والدته بنجاح  ومهم في السوق وربح مال  

  ة. ةلبناء دار كب

هل تع ف   له:ادف صد قه وقال  ص  المن ل،وفي ط  قه للعودة إلى    كثة اً.خ ج قاسم وطاف    التالي،في صباح الةوم  

قاسم لذلك ال جل    هفتوج  .بةعهاوأعلم أنه    د    طةب،نعم فهناك رجل    صد قه:فقال له     للبةع؟أحدا  ع ض أرضه  

 النقود.واشت ى منه قطع  األرض وأعطى له ثمنها من  الطةب،

  هو  حع    وبةنما .البناءملة   قبل أن  حض  البناؤون و ش عون في ع  وتنظةعها،الخ وج لتجهة  األرض    ر قاسمق ّ 

ولده عاصم كثة اً وقال    حف  .بالذهبمملوءة   فكانت   إخ اجها،  في فأس ع   األرض،وجد ج ة من العخار مدفون  في  

ال  ا بني هذه الج ة من حق من باع لنا    األب:قال  ،  فبتلك الج ة سنصبح أغنةاء جداً   محظوظةن،  ا لنا من    لوالده:

 .ذهبعةد إلةه تلك الج ة كامل  بما تحتو ه من ومن األمان  أن ن األرض،

إلى ال جل   الذهب وعاد بها  له    الذيوحمل قاسم ج ة  فامتنع عن أخذها    أرضه،وأخب ه بما وجد في    أرضه،باع 

وأن قاسم لد ه فتى شاب    ال واج،القاضي وقد علم أن ال جل الطةب لد ه ابن  في عم     لالقاضي. فقاإلى    واحتكما

بارك    قاسم:فقال    العق اء،وال تنسوا أن تتصدقوا على    الذهب،جمةعكم من    ألبنته وأنعقوا ن زوج ابنك  إذ  عاصم: دعى  

 ك أ ها القاضي الحكةم العادل.هللا فة
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مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

 

 التساؤل - المرحلة الثانية

 . ق أ المتعلمون، ف د ا، ضمن العوج، النص ق اءة صامت  م ّك ة •
 )أسئل  عن مع دات، معاهةم، أفكار( .تسمح الق اءة الصامت  الهادف  على تولةد أسئل  متنوع  تخص النص المق وء

بعد االنتهاء من الق اءة  طلب ر ةس العوج من األعضاء ط ح تساؤالتهم لمناقشتها واإلجاب  علةها من ط ف أعضاء العوج أو  •

 االستعان  بالمعلّم.

 

 لألفكار بعمق وتوضيحها.  ( التحليل  3المرحلة )

 ، صامت  م ّك ة،أخ ى ق أ المتعلمون، ضمن العوج، النص ق اءة  •

تسمح الق اءة الم ّك ة على التعمق في أفكار النص المق وء. مما  تةح ف ص  لطلب كل متعلّم توضةح مسا ل وردت في النص،  جةب  

 عنها أعضاء العوج، أو االستعان  بالمعلّم. 

دخل بتعمةق أفكار النص عن ط  ق أسئل  تستهدف العهم، تط ح األسئل  تدر جةا على المتعلّمةن، واإلجاب  عنها   مكن للمعلّم الت •

 سؤال. في األفواج سؤاال بعد 

 ؟ القص  سم الشخصةات األب ز في -

 ؟ ماذا كان  شتغل قاسم؟ ماذا اقت حت زوجته -

 اقت اح ابنه؟ مع كة  تص ف   ماذا وجد في األرض؟ -

 بالج ة؟ ما حجته؟ هل قبل البا ع  -

 احتكما.  -العخار–طاف  –الكلمات: بضاع  هات معاني  -

 امإل الجدول الموالي: •

 القيمة  الخاتمة  الحل  المعضلة الحدث الهام المكان  الزمان 

 

 

      

 

 ( التلخيص:  4المرحلة )- ✓

 .يتحّدث المتعلّمون عما استفادوا من قراءته في جمل

باش  من الحكا   وتشجةع التالمةذ على   ؤكد المعلّم على عدم االقتباس الم •

 .لغتهم التعبة    استخدام

 إل ام التالمةذ بمدة زمنة  محددة للتلخةص كتابةّا  •

آرا هم  • وإبداء  لُمناقشته،  العوج  أعضاء  على  إنتاجه  تلمةذ  كل   ع ض 

 .التلخةص وأحكامهم حول
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ابتدائي 5السنة  –خمططات حصص التعّلم                        اللغة العربّية.                49
ّول 

 األ
طع
املق

–  
انّية 
إلنس

يم ا
الق

 
 

 

 03 األسبوع تدريب على التعبير الكتابي  ال الحّصة  القيم االنسانّية 1 املقطع
      

 عينات من رسائل مختلفة املواضيع  الوسائل واملعينات  كتابة رسالة  العنوان                         
 

 : األهداف التعلّمة 
 )المكان، ال مان، عبارات الت حةب، الموضوع ...( عناص  ال سال  ، م اعةاالمتعلّم رسال  ب كت ▪

 محددة  مركزية فكرة عن تعبر وفقرة ومتماسكة، واضحة  جمالً  متعلمال  يكتب ▪

 .سارهاو  صعح من عن  مةن ال  ش بةن الكلمات والجمل، وهوام سافات كتب بخط مق وء تارًكا م ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 : 1النشاط 

 حص ، والمتعّلق بعناص  ال سال .هدف التدر ب على التعبة  الكتابي، في هذه ال المتعلم باألستاذ    ذكّ  •

  ذك هم بإ جاز عن عناص  ال سال  وهةكلتها  •

 واحدا.هل  مكن أن تحمل كل ال سا ل موضوعا  -

 

 األّول: بالتدري :2النشاط 

 . وعباراتهاتحد د موضوع ال سال  من حةث ألعاظها  -المهّمة 

 .12النشاطات في اللغ  الع بةّ ، ص   س كّ ا  :السند

  أ ال سال  جةدا ثم امإل الجدول بما  ناسب. اق التعليمية:

 : عمل فوجي طريقة العمل

 

 الثاني  بالتدري :3النشاط 

 رد على رسالة اعتذار. ةكتاب المهمة:

 .12النشاطات في اللغ  الع بةّ ، ص   س كّ ا  الّسند:

 لك. اكتب رسال  ت د فةها على رسالته أخطا ه؟هل تسامح عمادا على  أحمد،ل أنك تخةّ التعلةم :

 : اإلنجاز ف دي طريقة العمل

 تقةةم منتوج المتعلمةن من خالل:  •

o . ت تةب عناص  ال سال 

o   كتاب  ال سالاستخدام المتعلمةن لغ  مناسب  في . 

 . استعمال شبك  التقو م . عكنموذج مالجماعي على السبورة ل سال  التصحةح  •
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 [4]املهّمة الجزئّية 

 أسبوع اإلدماج
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 04 األسبوع الشفوي(الوضعية اإلدماجية )اإلنتاج  الحّصة  ةالقيم االنسانيّ  1 املقطع
      

 سند / مشهد مصّور  الوسائل واملعينات  خير األصحاب  العنوان               
 

 : األهداف التعلّمية
  عبّ  شعو ا عن المشهد بجمل معةدة، و صدر حكما على ما  شاهده  ▪

 ه ومشاع ه ولةتعاعل مع اآلخ  ن: ستخدم المتعلم اللغ  الع بة  لةعب  عن أفكار ▪

 المتعلم عن قةم وسلوكات إ جابة ، شعو ا،    عب مختلع   ستمع إلى اآلخ  ن و ستجةب لهم ألغ اض  ▪
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 : 1النشاط 

 التهةئ  الحاف ة المناسب  للموضوع. 

 : تقديم الوضعية اإلدماجيّة الشفوية 2النشاط 

 خير األصحاب

 الم عطى:

في سرنّك  قدّم  د المسراعدة الم أة عجوز، توقعت عند مشرهد طعل 

 تأث ت كثة ا لذلك المشهد.

 التعليمة:

اعتمادا على المشرهد المع وض، أنتج نصرا شرعو ا من عشر  جمل 

 على األقل، تبةّن فةه:

 السلوك اإل جابي البارز في الصورة .1

 إعجابك بموق  الطعل، ورغبتك في مصادقته .2

الطعل، مسرتعمال صرةغ صردقا ك لماذا ت  د صرحب  علّل أل .3

  .التعلةل التي درستها

 : شرح وتحليل الوضعية اإلدماجيّة 2النشاط 

 (22 طلب المعلم إلى المتعلمةن مشاهدة الوضعةّ : )كتاب اللغ  الع بة ، ص  •

 ق اءة العنوان ألجل استخ اج البةانات المساعدة على العهم، ثم اإلنجاز. •

 البةانات المساعدة على العهم، ثم اإلنجاز.ى( ألجل استخ اج ق اءة )المعط •

 ق اءة التعلةم  وج  ةاتها ألجل فهم المهّم  واإلنتاج المنتظ . •

 ومواصعات المنتوج )ع ض شبك  مواصعات المنتوج(  وّضح المعلم صةغ  اإلنجاز،  •

 عةا  وّزع المعلم التالمةذ إلى أفواج:  نج  العمل ف د ا، ثم ثنا ةا، ثم جما •

 .  مهل  للتعكة  واإلنجاز الع دي، ثم الثنا ي ثم الجماعي عطي المعلم   •

  وّجه المعّلم التالمةذ إلى إمكانة  تسجةل رؤوس أقالم، كتابةا، لتنظةم أفكارهم وتذك ها حال الع ض الشعوي.  ✓

 

 عرض المنتوج: 3النشاط 

 طلرب المعّلم من منسررررقي األفواج  •

 ع ض منتوجاتهم النها ةّ  شعو ا

 ألفواج تباعاتم ع ض منتوجات ا   •

مرردى   • عرلرى  برحركرمرره  الرمرعرلّرم   رردلري 

مطابق  اإلنتاج لكل فوج مع شررربك   

 المواصعات

 شبكة مواصفات المنتوج:

 المالءمة:  .1

 بةّنُت السلوك اإل جابي وسّمةته  -

 قدّمت تعلةال لذلك وّضحت إعجابي بموق  الطعل -

 الصوابيّة )استعمال أدوات المادة(  .2

ووظعُت بسةط ،  واسمة فعلة  مل بسةط  س دت أحداث المشهد بج -

 )صةغ التعلةل(  للمقاممع دات وت اكةب مناسب  

 االنسجام: .3

 .للتعلةم الموافق ، المنتج في األفكار للنص حاصل منطقيال تسلسل ال 

 اإلتقان:  .4

 ست سال في الكالم. الا وواضح ال مسموع ال صوت ال  -
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 04 األسبوع إنتاج كتابي( وضعية إدماجية ) الحّصة  االنسانّيةالقيم  1 املقطع
      

 عينات من رسائل مختلفة املواضيع  الوسائل واملعينات  رسالة إلى خير األصدقاء  العنوان                         
 

 : األهداف التعلّمية
 يكتب رسالة إلى صديق، مراعيا عناصر ومكّونات الرسالة.  ▪
 في كتابته.، وصيغا للتعليل، صفيةكلمات و ستخدمي ▪
 سارها وي صفحةمن عن يمين ال شبين الكلمات والجمل، وهوام سافاتيكتب بخط مقروء تارًكا م ▪

 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 : 1النشاط 

 األستاذ المتعلم بهدف التدر ب على التعبة  الكتابي، في هذه الحص ، والمتعّلق بعناص  ال سال .  ذّك  •

 وهةكلتها  ذك هم بإ جاز عن عناص  ال سال   •

 هل  مكن أن تحمل كل ال سا ل موضوعا واحدا. -
 

 الوضعية اإلدماجيّة  م: تقدي2النشاط 

 خير األصحابرسالة إلى 

 الم عطى: 

 منك للحصول على الب  د اإللكت وني، من عند أحد األصدقاء، للطعل، قّ رت م اسلته.بعد اجتهاد 

 التعليمة: 

 اكتب رسال  لصد قك المعّضل تذك  له فةها:

 الذي أثار إعجابكالجد د السلوك الصادر من صد قك  .4

الل )الم ا ا( .5  التي جعلت الصد ق ق  با من قلبك  الخِّ

 للتعّ ف علةه أكث .  دعوته ل  ارتك في البةت .6
 

 : شرح وتحليل الوضعية اإلدماجيّة 2النشاط 

البةانات المساعدة على   ألجل استخ اج )رسال  إلى خة  األصدقاء( ق اءة العنوان طلب المعلم إلى المتعلمةن  •

 العهم، ثم اإلنجاز.

 ق اءة )المعطى( ألجل استخ اج البةانات المساعدة على العهم، ثم اإلنجاز. •

 وج  ةاتها ألجل فهم المهّم  واإلنتاج المنتظ . (التعلةم )ق اءة  •

 ومواصعات المنتوج )ع ض شبك  مواصعات المنتوج(  وّضح المعلم صةغ  اإلنجاز،  •

 التالمةذ إلى أفواج:  نج  العمل ف د ا، ثم ثنا ةا، ثم جماعةا   وّزع المعلم •

 .  ي ثم الجماعي عطي المعلم مهل  للتعكة  واإلنجاز الع دي، ثم الثنا   •

 .اتباع الم احل األربع في إنتاج النص الكتابي وّجه المعّلم التالمةذ إلى  ✓

 

 عرض المنتوج: 3النشاط 

 طلرب المعّلم من منسررررقي األفواج  •

 ق اءةتوجاتهم النها ةّ  ع ض من

  تم ع ض منتوجات األفواج تباعا •

مرردى   • عرلرى  برحركرمرره  الرمرعرلّرم   رردلري 

شررربك   مطابق  اإلنتاج لكل فوج مع  

 المواصعات

 شبكة مواصفات المنتوج:

 المالءمة: .5

 لصد قي الجد دبةّنُت السلوك اإل جابي  -

 لصد قي الخالل التي  تحلّى بها، فأعجبُت بها وّضحت  -

 البةت دعوته ل  ارتي في -

 الصوابيّة )استعمال أدوات المادة(  .6

مع دات ووظعُت بسةط ،  واسمة فعلة  س دت أحداث المشهد بجمل بسةط   -

 صةغ التعلةل(جمل فعلة ، اسمة ، للمقام )وت اكةب مناسب  

 االنسجام: .7

 .للتعلةم ، الموافق المنتج التسلسل المنطقي حاصل في األفكار للنص

 اإلتقان:  .8

 ست سال في الكالم. الاواضح والمسموع الصوت ال -
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 04 األسبوع املكتوب( فهم ) الجزئياإلدماج  الحّصة  القيم االنسانّية 1 املقطع
      

حاق بالّدنَيا  العنوان                         
ّ

 عينات من رسائل مختلفة املواضيع  الوسائل واملعينات  الل
 

 : األهداف التعلّمية
 وب  من النص بشكل صحةح ستخ ج المعلومات المطل ▪

  ُظه  المتعلم قدرته على فهم العمل األدبي و تعاعل معه ▪

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

وهي قا م  على نمط االختبارات هذه الوضعةّ  اإلدماجة  لتدر ب التالمةذ على نموذج اختبار نها   م حل  التعلةم االبتدا ي،   ✓

العهم واالستةعاب للنص   كة  على العهم الدقةق لحةثةات النص، من خالل أسئل  متنّوع  تقةس قدرة  الدولةّ  )بة ا( حةث  تّم الت

 المق وء من جانب المتعلّمةن. 

  عّضل أن تكون هذه الوضعةّ  على ورق  عمل، ف د  ، مطبوع  لكل تلمةذ.  ✓

 الوضعةّ  لالستئناس،  مكن للمعلم التصّ ف في اسئلتها. ✓

 . أجب عن األسئلة مث أمامكاقرأ النص الذي 
 . ال  شرعرقرون إال عرلى العرجر ة والرمر ضى  همالناس فضاَق بشعرق   

وال  ستطةع القرعر     معتوح ،والنرافرذةَ    مرنه،كان  ر ى الباب معرتوحا وال  رستطةع الخ وج  .  كان سجرةنا في بةرته

 . الطرلقوعجر  عن ترنعس الهرواء  األطعال، لقرد أصةرب بشرلل  . منها

وراح  تجول بها في الشوارع    بالرةد،التي تردور    العاج  ندراج   فاشت ى    حج ته،اق بالهواء ال اكد في  ض 

   رعنر ،  مس ع  وصدمته  أقبلت سةارة  الرلرةل،هو  عبر  الشارع بردراجرته في    اوبةرنم  .الدنرةاو رج ي برها مع  

 . سرقرط على األرض الهرواء ثمفرطار في  

 . أس ع بالهر ب  ج  مته، لقدحاول سا رقها أن   ى آثار لم ترق  السةارة ولم  

أنرّه   رَي الرّشراُب الُمرقرعَردُ  ووجرد   رأسه،لقد َغرلى الدم في  .  على الح ك   فرقرد الرقدرةونرسي انه    َمرشلروٌل،نَرسِّ

 .  ولكرنه لحرق بالدنرةا بها،ولم  ستطع الرلحاق  الهارب ،السةارة   جر ي وراء نرعسه 

 . الصدم  لرساقةه المشرلولترةن الرقدرة على الح ك  والمرشيلقد أعادت 

لةس   الشاب  لهذا  حدث  الحةاة  هإن  .معج ةوما  زحرم   في  الذ ن  صدمرون  لأللوف  كل  وم  هذه    نّ إ.   حدث 

ترثة  الحماس وتدفع الذ ن  قرعون على األرض إلى الوقروف م ولكنها في نعس الوقت  الصدمات قد ترنر ف الدّ 

 .م واللرحاق بالردنةاعلى أقدامه

 أجب عن األسئلة التالية: 
 

 برةرترهِّ؟ ما الذي َجعرََل الَشراب سرجةرناً في . 1

1  .م ض الشلل 2  .شعق  الناس علةه  3  .كان وحةدا 4  إجاب  أخ ى 

 

 سرجنه؟ ماذا فرَعََل الشاب كي  رترح ر من . 2

1  خ ج  حبو  2  اشت ى دّراج  3  استأج  دّراج 4 أخ ى إجاب   
 

 كانت نتةجتها؟َوماذا   لها؟الحادث  التي تع ض   ما هي.   3

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 

 كنت مكانه؟تععل لو  ا السا ق؟ وماذبرِّترَرص ف  ما رأ ك. 4

.............................................................................................................. 

............................................................. ................................................. 
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 ؟أحرداث النصنرترعلرمها من واحدة  اذك  عب ة. 5

.............................................................................................................. 
 

 (من النص) :للعبارات من العمود األّول  المت ادف ة حول ضع دا . 6

 المتحّ ك  الهادئ  الثا   الّراكد

ن غـلى الدم في رأسه   غضب ف ح ح ِّ

 تقدّم  ت مي تشّجع تدفع

 

 (عالم  12)  :  النتةج  لكل سبب مما  لي   اكتب.7

 

 السبب النتيجة 

  األطعال   أصةب بشلل

  ضاق بالهواء ال اكد في غ فته

  بالهواء ال اكد في غ فتهضاق 

  اجتاز الشارع بدراجته في اللةل 

  غرلى الدم في رأسه 

 

 للنص! أعط عنوانا مال ما . 8

 ....................................................................................................................... 
 

 ]كان يجـري بدّراجة مع الدنيا[   ؟المقصود بالجمل  التالة   ما .9

1 إنّه  بغض الحةاة  2 حب الحةاة و   د أن  كون كباقي الناس   

3  أراد أن  ضع حداً لحرةاتره. أراد 4  إجاب  أخ ى 
 

 أعد الضمائر إلى أصحابها:  .10

 ........... مرنه( ............................كان  ر ى الباب معرتوحا وال  رستطةع الخ وج )ه ُ من .1

 ( ...................................... .القرعر  منهاوال  ستطةع  معتوح ،والنرافرذةَ ) هامن .2

 

 أرسم خطا تحت كل سؤال اإلجابة له في النص:. 11

1 لماذا عج  الشاب عن الح ك ؟ 2 ما اسم الشاب المشلول؟  

3 كم ثمن الدراج  التي اشت اها؟ 4  لول بدراجته؟ متى تجول الشاب المش 

 

رَي الرّشراُب الُمرقرعَردُ أنرّه َمرشلروٌل " إلى:  . 12  حّول الجمل  التالة  " َنرسِّ

 المثنى المذك : ..................................................................... 

 ........ الجمع المذك : .............................................................. 

 المؤنث: ............................................................................. 
 

 . استخرج من الفقرة األخيرة: 13

 : _______مضارعافعال   اسمي إشارة: ______؛ _______     

 اسماً موصوال: _____________ ________ ___    فعال ماضةا      

 جمع تكسة : ______________ ا: ___________  جمع مؤنٍث سالمرً    
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 04 األسبوع املشروع الكتابي  الحّصة  القيم االنسانّية 1 املقطع
      

 سند / مشهد مصّور  الوسائل واملعينات  خير األصحاب  العنوان               
 

 : األهداف التعلّمية
 )كتاب  رسال  إلى صد ق(  نتج المتعلم مش وعا كتابةا  ▪

 خدم بنى واضح  ومختارة للكتاب  بحسب الموضوع والغ ض ست ▪
 

مّية  –املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 د(  45) الحّصة األولـى
 : تقديم المشروع في صورة كاملة 1النشاط 

 تقديم النموذج األّول )تام العناصر( 

  ستحسن طبع الّ سال  ضمن ورق  عمل، بعدد تالمةذ القسم   ✓

 ، وما  حتو ه من بةاناتالّرسالةحظ  نموذج اطلب إلى التالمةذ مال •

 ق اءة جةّدة  الةسالرّ نص اطلب إلى التالمةذ ق اءة  •

 د سمب   10الج ا   في 

 ، الّسالم علةكمنأ ها التلمةذ الُممتحَ 
 .لدخول قاعات االختبار ، غدا، ا من تستعد

الذ ن  عةشو وحدهم  العاشلون  التالمةذ  أن  معي  تتعق  لعلك  الُممتَحن،  شبح  أ ها  من  و خافون  التوت   وأ ام  ال عب  أجواء  ن 

االمتحانات ألنهم ُمهملون في التحصةل منذ بدا   العام الدراسي، ومقّص ون في بذل أسباب الجد واالجتهاد؛ فإ اك واإلهمال، 

ن جدَّ وجد، ومن  ى العنا   بدروسك ومذاك تها أوالً بأول، واالجتهاد في ذلك مستعةناً باهلل وحده. وتَذكَّ  أن مّ واح ص عل 

 .زرع حصد

ال تحاول المذاك ة واست جاع المعلومات قبةل الدخول إلى قاع  االمتحان، فإن ذلك أسلوب خاطئ  ؤدي إلى نتا ج سةئ ،  

 ، وتتداخل المعلومات.حةث تختلط األمور، و نعدم الت كة 

لى غة ه ثم العودة إلةه م ة أخ ى حتى ال  إ اك والوقوف عند سؤال قد  صعب علةك فهمه أو استةعابه، وعلةك أن تجاوزه إ 

 . كون سبباً في ضةاع وقت االمتحان وتعطةل اإلجاب  على بقة  األسئل 

العشل. فالغش انح اف    لثق  بالنعس، والخوف الدا م من تَذكَّ  أن محاول  الغش مهما كان نوعها لةست سوى دلةل على عدم ا

 حقه.  ول على عالمات لةست منسلوكي  حاول التلمةذ الغّشاش من خالله الحص

اح ص على أن تق أ األسئل  جةداً حتى تتمكن من كتاب  اإلجاب  المطلوب ، كما  جب أن تح ص على كتاب  اإلجابات بخط  

 .ق  اإلجاب  وتنسةقها قدر اإلمكان حتى ال تتداخل اإلجابات مع بعضهاواضح ومق وء، وأن تهتم بنظاف  ور
 ن ناصح األمة/  أستاذكمكتبها 

 :الّرسالةنقاشا وحوارا مع التالمةذ حول مكّونات  أدرْ  •

متى كُتبت   - ما هي المناسب ؟ -من صاحب الّ سال ؟  -من الُمَخاطب في هذه الّ سال ؟   -  ؟الّ سال من كتب هذه  •

 لّخص أفكار الّ سال  في ثالث جمل قصة ة.  -الّ سال ؟ ما موضوع الّ سال ؟ 

 اط  لنص الّ سال  بحثا عن العناص  الحجاجةّ  في النص اطلب إلى التالمةذ إعداد خط •

 نية الحجاجيّة(خطاطة النص الحجاجي )الب  

  القضةّ  )الموضوع( 

  الحجج المقدّم  

  النتةج  الم اد بلوغها 

ما  دّعم 

 الحجج 

  أمثال

  شواهد قولةّ  

  حقا ق علمةّ  

الّ وابط  

 الحجاجةّ  

  روابط سببةّ  )ألّن؛ العاء ..(

  االستنتاج )إذن، بناء علةه( 

   االستدراك )لكن، بل، غة  أن( 
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مّية  –املمارسات التعليمّية 
ّ
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 :2النشاط 

 تقديم النموذج الثاني )ناقص منه بعض العناصر( 

 ، وما  حتو ه من بةاناتالثانة  للّرسالةاطلب إلى التالمةذ مالحظ  النموذج الثاني  •

 ق اءة جةّدةالثانة   الّرسالةة اطلب إلى التالمةذ ق اء •

 

لكل شيء   أّن  اإلرادة واالجتهاد والمداوم  على  اعلموا تالمةذي،  النجاح هو  أ ضا ثمن، وثمن  ثمن، وللنجاح 

اجتهدوا في مذاك تكم ومثاب تكم،    االجتهاد؛ إن كنتم تستطةعون فعل شيء بنجاح فداوموا على فعله وال تتوقعوا.

َ تَ  وتذك وا:” َل أََحدُُكْم َعَمالً أَْن  ُتْقِّنَهُ إِّّن ّللاَّ ّب إِّذَا َعمِّ   “. عَالى  ُحِّ

التحضة  والم اجع ، وسوف  بما علةكم من واجب  التوفةق  أتي من عند هللا وحده، فتوكلوا على هللا وقوموا 

 تجدون التةسة  في االمتحان.

تعقد أي معلومات قد بذلت جهداً في  تجنّبوا تماماً أي شعور بالقلق وعدم االرتةاح، فالقلق كعةل بأن  جعلك  

قاع  امتحانك قم بق اءة ورق  االمتحان م ة وإثنةن وثالث إن احتجت، فالتأني اكتسابها. عندما تجلس في  

 دا ماً  عطي اإلنسان الع ص  لعدم الوقوع في الخطأ

 الثانية  الّرسالةأدر نقاشا وحوارا مع التالمةذ حول مكّونات  •

متى   - ما هي المناسب ؟ -من صاحب الّ سال ؟  -من الُمَخاطب في هذه الّ سال ؟   -  ؟الّ سال من كتب هذه  -

 لّخص أفكار الّ سال  في ثالث جمل قصة ة.  -ُكتبت الّ سال ؟ ما موضوع الّ سال ؟ 

 ما هي العناص  الناقص  في الّ سال  الثانة  مقارن  بالّ سال  األولى؟  -

 

 د( 45) الحّصة الثانية
 الّرسالةابة كت: 3النشط 

 البن العمّ  ةرسالة تحفيزيكتابة لمهّمة: ا

 الم عطى:  

ح ن ابن عّمك كثة ا عندما رسرررب في امتحان شرررهادة نها   م حل  التعلةم االبتدا ي. سرررمعَت بالخب  فأردت أن تواسرررةه 

 تهاد لتحقةق األفضل.وال بدّ من االجوتقنعه بأن  حاول مّ ة أخ ى، و عةد الّسن  بجدّ أكب ؛ فدَرُب النّجاح صعٌب، 

 التعليمة: 

ومستعةنا   اكتب رسال  البن عّمك مب زا العك ة التي ت  د أن تقنعه بها مدّعما رأ ك بالحجج والب اهةن المناسب . •

 . 2و 1بما ورد في ال سالتةن 

 تذك  عناص  الّ سال :  •

o  جب توف ها في الّ سال ؟ ما هي العناص  الوا  -لماذا ستكتب هذه الّ سال ؟   -لمن ست سل هذه الّ سال ؟ 

o  أ ن  كتب التار خ؟ أ ن  وقّع الُم سل؟ 

 : العمل التعاوني. االست اتةجة  الع عة : فّك ، زاوج، شارك.الّ  ةس    االست اتةجة  العمل:صيغة 

 م احل اإلنجاز:

  نج  العمل ف د ا، لمدة دقا ق، ثم  تشارك أعضاء العوج في المنتوج األّولي )المسودة(   -1

  فوج عمله مستعةنا بشبك  التقةةم التالة :  قةّم كلّ  -2

 مؤشر النجاح ال نعم الخطوات 

( مّ ات على  7إذا حّصلَت سبع )   كتبُت تار خ الّ سال  أعلى الورق  جه  الةسار   .1

كتبَت   فقد  جةّدا.  )نعم(  دعوتك 

 اكتْب في كّ اسك. 
   ذك ُت التار خ واسم الم سل إلةه   .2

   كتبُت عبارة التحةّ    .3

    ك ُت سبب كتاب  الّ سال  ذ  .4

)   دافعُت عن رأ ي بالُحجج والب اهةن   .5 أربع  حّصلَت  مّ ات 4إذا   )

على )ال(، انتبه راجع ما كتبت، 

 وصّحح أخطاءك.  
   كتبُت الخاتم  وأمنةاتي للم سل إلةه   .6

   وقّعُت رسالتي   .7
 

  قدّم كّل فوج منتوجا واحد،  تلوه المنسق  -3

 ت األفواج، وتقد م التوجةهات المناسب .  تم االستماع إلنتاجا -4
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 استراتيجيات التعلّم النشطوثيقة داعمة: من 

 تقديم: 

التعلم النشط هو تعلم قائم على األنشطة المختلفة التي يمارسها المتعلم والتي ينتج عنها سلوكيات تعتمد  

 .ةقف التعليميّ االمو مختلف على مشاركة المتعلم الفاعلة واإليجابية في 

النشط، موّزعة على الوضعيات الثالث  التعلّم    من  أشهر وأنفع االستراتيجياتيحتوي على  اآلتي  الملف  

 . نهاية الحّصة – بناء المفاهيم  – لفترات التعلّم األساسيّة: بداية الحّصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اسرتاتيجيات التعّلم النشط

 اسرتاتيجيات لبداية احلّصة  .1
 اسرتاتيجيات لبناء املفاهيم  .2
 اسرتاتيجيات لنهاية احلّصة  .3
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 استراتيجيات التعلّم النشط من 

 ل الفوري. اسرتاتيجية العم .1 اسرتاتيجيات لبداية احلّصة
 

   مر لة بداية عرض املعرفة اجلديدة  موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

 جمموعات تعاونّية   –ثنائية   –فردية  تنظيم البيئة الّص ّية

 هبدف حتريكهم العم  ال وري: خطوة تنظيمية ي قصد منها إجياد عم  أو َمهّمة للم علمني ال كرة 
 من بداية الدرس، واس ثمار طاقاهتم؛ ولبث احليويّة فيهم.

 بّث احل بور والنشاط اجلسدي لدى امل علمني  - اهلدف
 تعويدهم املشاركة   اإلعداد والرتتيب خلطة الدرس -
 كات املع مدة على القوانني الص ّية واجراءاهتا إجياد نوع من السلو  -

 –املال ظة  – ال  سري  –االك شاف  –املقارنة    –البحث   –املناقشة  –الك ابة   –القراءة  املهارات والوظائف العملّية
 الوصف .. –القياس 

 هي إجرائّية أكثر من كوهنا تقريريّة  نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 يطلب املعّلم من امل عّلمني القيام مبهمّة، مث :   .1 خطوات ال ن يذ 
 تعليق وسائ  على جدران القسم. -
 ابة بطاقات صغرية وعرضهاك  -
 تغيري أماكن جلوسهم -
 تصحيح واجبات منزلّية  -
 إعادة ترتيب للبيئة الص ّية -
 يطلب املعّلم، بعد ذلك، مباشرة، بعرض الدرس اجلديد. .2

ينظّم املعلم اإلجراءات ألّي عم   ىت ال حيدث   ال ص  أّي    العم  ال وري، جيب أن  جونب أخرى 
 فوضى 

 أمج  أن نبادر وننّ د ما أطلبه منكم بسرعة وتعاون كّلي  ما - عبارات لل عزيز 
 العم  ال عاوين ي يدان   اإلجناز لسريع، واحليوية.  -

ربع( غري أن األخرية تكون   هناية  اسرتاتيجية العم  ال وري تشابه اسرتاتيجية )الزواَي األ اسرتاتيجيات مشاهبة
 الدرس.
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية األسئلة احلافزة .2 جيات لبداية احلّصةاسرتاتي
 

   مر لة بداية عرض املعرفة اجلديدة  موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

 فردية   البيئة الّص ّيةتنظيم 

 ال كرة 
صف ابل حدي العلمي، األسئلة احلافزة: تقوم على طرح املعلم جمموعة من األسئلة ت 

 إلاثرة وشحذ ال  كري )  شك  ألغاز( وحت يز امل عّلمني ل عّلم املوضوع اجلديد 

 اهلدف

 اجلديدة جذب ان باه امل عّلمني إىل الدرس وتوجيههم حنو أمهّية املعرفة  -
  صر ال كر واحلواس حنو السؤال -
 إاثرة عنصر ال حّدي لدى امل عّلم -
 لدى امل علمني  بّث احل بور والنشاط ال كري -

 املهارات والوظائف العملّية
  –املال ظة  –ال  سري  –االك شاف   –املقارنة  –البحث  –املناقشة  –الك ابة 
 الوصف .. –القياس 

 هي تقريريّة أكثر من كوهنا إجرائّية  ت عّلمهانوع املعرفة اليت 

 خطوات ال ن يذ 

 ملا سي طرح عليهم من سؤال.  يطلب املعّلم من امل عّلمني االن باه مع الرتكيز -
يرتك هلم وق ا حمرتما لل  كري، مث يطلب من منسق ال وج تقدمي اإلجابة )ميكن  -

 اع ماد تقنية الّرؤوس املرّقمة( ال جيب عن السؤال
ن للمعلم أن يعّلق على إجاابت منسقي اجملموعات، ويثريها، أو يؤج   ميك -

 ال عليق إىل وقت ال ق.  

 جونب أخرى 
احلافزة، ينبغي أن تكون م  و ة، ال مغلقة، تسمح للم علمني إببراز قدراهتم  األسئلة 

 املعرفية املخ ل ة 

 عبارات لل عزيز 

 سريعة وصائبة.ال  كري واالن باه ميكنان من الوصول إىل إجاابت  -
ال تقلق، فعدم معرفة اإلجابة من الوهلة األوىل ال يعين فشال، ب  ال ش  أال   -

 لومةحتاول ال  كري ابملع
 أنت تلميذ سريع البديهة تذكرين بن سي  ني كنت   مث  سّنك.  -

 اسرتاتيجية العم  ال وري تشابه اسرتاتيجية إاثرة امل ناقضات اسرتاتيجيات مشاهبة
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 استراتيجيات التعلّم النشط من 

 اسرتاتيجية إاثرة املتناقضات  .3 اسرتاتيجيات لبداية احلّصة
 

 بداية عرض املعرفة اجلديدة    مر لة موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

 فردية أو جمموعات تعاونّية تنظيم البيئة الّص ّية

 ال كرة 
إاثرة امل ناقضات: أن يطرح املعّلم لغزا، أو مسألة ختالف وتناقض ما يعرفه امل عّلم مسبقا،  

 فيثري لديه الدهشة واالس غراب. 

 اهلدف
 إاثرة عنصر الدهشة وال عّجب لدى امل عّلمني للبحث عن احلقيقة  -
 والقيميةتنمية الك اءة   جماالهتا الثالثة املعرفية واملنهجية  -
 إاثرة دافعية امل عّلم حنو ال عّلم  -

 املهارات والوظائف العملّية
القياس   – ظة  املال  – ال  سري    – االك شاف    – املقارنة    – البحث   –املناقشة    – القراءة  

  ّ  املشكالت.  –ال قومي   –إبداء الرّأي  –الوصف  –

 إجرائّية وتقريريّة   نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 ن يذ خطوات ال 

يعرض املعلم نشاطا، أو يطرح فكرة، تقوم على مناقضة حلقيقٍة اثب ة تعّود عليها   -
 ال الميذ

ما قّدمه، وإبداء الرّأي املخالف    يطلب املعلم إىل امل علمني ال عليق وال وقعات  ول -
  ول ما ذكره أو عرضه.  

ال  - عن كي ية  ثناَيها  يبحثون    وجيعلهم  العلمية  املادة  معهم  من  ي ناول  حقق 
 امل ناقض الذي قام به، وذكره، وتصحيح ومعاجلة املعلومات.

   يقّدم امل عّلمون أبن سهم تغذية راجعة  ول املادة العلمّية بناء على ما طر ه   -
 االسرتاتيجية 

 عدم ال وغ    إجياد م ناقضات ال ت ناسب مع احلقائق الثاب ة جونب أخرى 

 الرّأي، أو   املعلومة ال يقّل  من  جم ما لدينا من أفكار اخ الفنا    - عبارات لل عزيز 
 يسعدين أنكم تبحثون عن إبطال امل ناقضات عن احلقائق اليت ال تقب  ال غيري.  -

 احلافزة  األسئلةاسرتاتيجية إاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية  شاهبةاسرتاتيجيات م
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية البحث والتحقيقات  .4 اسرتاتيجيات لبداية احلّصة
 

   مر لة بداية عرض املعرفة اجلديدة، و  ابقي املرا  ، تكون ب كليف منزيل مسبق موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني، وخباصة منط ال عبري الذايت وافق ها ألمناط امل علمني م

  جمموعات تعاونّية البيئة الّص ّيةتنظيم 

 ال كرة 
هذا   واالس قصاء  ول  ابلبحث  هم  ليقوموا  امل عّلمني،  على  الدرس  حم وى  املعلم  يوزّع 

 الدرس. احمل وى   منازهلم، مث ي م تبادل األفكار    ّصة

 تعويد امل علمني اس خدام مصادر املعلومات  - اهلدف
 وال  كري العليا إكساب امل علمني مهارات البحث  -

 املهارات والوظائف العملّية
املال ظة    –ال  سري    –االك شاف    –احملادثة    -االس قصاء    –البحث    –البحث    –القراءة  

 إبداء الرّأي   –الوصف   –القياس  –

 إجرائّية وتقريريّة    ت عّلمهانوع املعرفة اليت

 خطوات ال ن يذ 

 يقّسم املعلم ال الميذ إىل جمموعات  -
 على اجملموعات حم وى الدرس )ك  جمموعة ت ناول جزءا من الدرس( يوزع -
 يقوم ك  فوج ابلبحث ومجع املعلومات  ول ما مّت تكلي هم به. -
ل قدميه   - ل نظيم ما مجعوه  الدرس  كعرض، أو    جي مع أعضاء ال وح    صة 

 شك  مطوية.. 
للمح وى، مع تعزيز    هناية عروض األفواج يقدم املعلم تغذية راجعة، وملخصا  -

 امل علمني واإلشادة جبهودهم.
 ينبغي تدريب امل علمني على أساليب العرض للملخصات جونب أخرى 

 عبارات لل عزيز 
 املعرفة ال تنمو إال ابلبحث واالس قصاء -
ا - عن  تبحث  أن  إىل  يزعجين  يوصلك  لن  فوضوي؛ ألن هذا  بشك   ملعلومات 

 هدف.
 إاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية اخلرباء اسرتاتيجية  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية ملخصات "قيست"  .5 اسرتاتيجيات لبداية احلّصة
 

 ديدة، و  ابقي املرا   )البناء وال قومي(  مر لة بداية عرض املعرفة اجل موقعها   خطة ال عّلم 
 مناسبة جلميع أمناط امل علمني،   موافق ها ألمناط امل علمني 

  جمموعات تعاونّية تنظيم البيئة الّص ّية

يقّسم املعلم حم وى درس القراءة، مثال، على أفواج امل عّلمني، ل قوم ك  جمموعة ب لخيص   ال كرة 
 حمد من الكلمات.  ال قرة املسندة هلا   عدد 

 اهلدف
 الدرس حتديد امل اهيم واألفكار األساسية    -
 تعويد امل عّلمني على مهارات ال لخيص، وضغط املعلومات وتبسيطها  -

 املهارات والوظائف العملّية
املال ظة   –ال  سري    –االك شاف    –احملادثة    -الك ابة    –االس ماع    –ال لخيص    – القراءة  

 إبداء الرّأي   –الوصف   –القياس  –
 إجرائّية وتقريريّة   نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 خطوات ال ن يذ 

يوزع على اجملموعات فقرات النص، أو الدرس )ك  جمموعة ت ناول فقرة من نص   -
 القراءة، أو املطالعة( 

 فراغات.  10( ويضع حت ها 1يك ب املعلم على السبورة ال كرة اجلزئية ) -
 (:1مثال: ال كرة اجلزئية )

 /..... /...... /..... /..... /...... /..... /..... /...... /..... 
كلمات، كما    10يقرأ ك  تلميذ نص ال قرة، ويك ب على الورقة ملخصا من   -

   السبورة 
ي بادل أعضاء ال وج ما توصلوا إليه من ملخصات كمشاركة، للوصول إىل أرقى  -

 ملخص
 ي لو ك  منسق لل وج امللخص املن ج  -
 ر املعلم أفض  امللخصات ويك بها على السبورة خي ا -

 تدريب امل علمني على قواعد مهارة ال لخيص ومهاراته جونب أخرى 

 احلشور،   كثري من األ يان غري مهم، فال تعريه اه ماما. - عبارات لل عزيز 
 يعجبين ت كريك، بكلماتك املخ ارة تصنع قاموسا خاصا بك -

 اجملاميع ال عاونيةإاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية ملخصات  اسرتاتيجية  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية )من أان؟(  .6 اسرتاتيجيات لبداية احلّصة
 

   مر لة بداية عرض املعرفة اجلديدة.  موقعها   خطة ال عّلم 

 ، تس هوي أمناط ال عبري الذايت مناسبة جلميع أمناط امل علمني موافق ها ألمناط امل علمني 

  جمموعات ثنائية، يسه  تن يذها   اٌلسام ذات األعداد القليلة  البيئة الّص ّيةتنظيم 

 ال كرة 
يبحث كّ  م عّلم، من خالل أسئلة تطرح عليه، عن م سمى م هوم أو مصطلح مك وب  

   بطاقة ومعّلق على ظهره. مث : امل عول به، احلال ... 

 املل  عنهم اعة املرح بني امل علمني وطرد إش - اهلدف
 إكساب امل علمني لسرعة   ال عّلم وبناء األسئلة   -

 املهارات والوظائف العملّية
املال ظة    –ال  سري    –االك شاف    –احملادثة    -املقارنة    –االس ماع    –املناقشة    –القراءة  

 إبداء الرّأي   –الوصف   –القياس  –

 ريريّة  إجرائّية أكثر من كوهنا تق مهانوع املعرفة اليت ت علّ 

 خطوات ال ن يذ 

يوزع امل علمون، أو نص هم، إىل ثنائيات، تلميذ  ام  لبطاقة امل هوم، وتلميذ  -
 مساعد ملعرفة امل هوم. 

 يسّلم املعلم بطاقات لل الميذ املساعدين، حتم  مسميات مل اهيم حت اج ل عريف  -
امل هوم حلا - ل قريب مسمى  املساعد  البطاقة عن طريقة أسئلة تصف يسعى    م  

 امل هوم أو تبنّي وظي  ه ...
 حيّدد املعّلم وق ا إلهناء العم . -

 تدريب امل علمني على عدم طرح أسئلة مباشرة، وإمنا أسئلة مو ية ورمزية  جونب أخرى 

 حنن ندير ظهوران لل وافه من األمور، لكننا ن شّبث أبن نبحث عن احلقيقة - عبارات لل عزيز 

 رتاتيجيات مشاهبةاس
اسرتاتيجية إاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية ارسم أفكارك، ق  ما أرمسه، من  يث  

 خاصية االك شاف 
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية داخل وخارج الّدائرة  .1 اسرتاتيجيات لبناء املفاهيم والتطبيق 
 

 ات وال طبيق    مر لة البناء لل علم موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

 تالميذ  6جمموعات مكّونة من دوائر، كّ  دائرة مكّونة من  تنظيم البيئة الّص ّية

 ال كرة 
خارج   3داخ  الدائرة، و 3تالميذ:  6يقّسم تالميذ القسم إىل دوائر، ك  دائرة فيها 

 تبادل أفكار فيما بينهم.الدائرة، ي م طرح أسئلة و 

 تبادل األفكار واإلجاابت بني امل علمني بشك  مم ع  - اهلدف
 مساعدة امل علمني على كي ية صياغة وطرح األسئلة -

 املهارات والوظائف العملّية
  –القياس  –املال ظة  –ال  سري   –االك شاف  – االس ماع  –احملادثة  –املناقشة 

 الوصف .. 

 هي إجرائّية أكثر من كوهنا تقريريّة  عّلمهانوع املعرفة اليت ت  

 خطوات ال ن يذ 

داخ  الدائرة،   3تالميذ:  6يقّسم تالميذ القسم إىل دوائر، ك  دائرة فيها  -
 تالميذ من خارج الدائرة،   3يقابلهم 

يوزّع املعلم على تالميذ الدائرة الداخلية بطاقات حت وي أسئلة )من نوع اخ يار   -
 . اإلجاابت تدّون خلف البطاقة من م عدد(  ول الدرس

ية السؤال على ال لميذ املقاب  له   الدائرة  يطرح تلميذ من الدائرة الداخل -
 اخلارجية، يرتك له وق ا لل  كري   اإلجابة.

    ال اإلجابة الصحيحة أو أتخره، ين ق  إىل ال لميذ املوايل   -
 يز املشاركني.    هناية طرح األسئلة، يقدم املعلم تغذية راجعة مع تعز  -

  ضمن دروس الو دة ي ّم تغيري األدوار بني امل علمني جونب أخرى 

 ال  كري اجلّيد يوصلنا إىل حتقيق األهداف بي سر. - عبارات لل عزيز 

 تشابه إىل  د ما اسرتاتيجية املقابلة، أو مثلث االس ماع. اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 الواحدة ة قاسرتاتيجية ورقة الدقي .2 ات لبناء املفاهيم والتطبيق اسرتاتيجي
 

   مر لة البناء لل علمات وال طبيق موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

 وجمموعات تعاونية  فردية، تنظيم البيئة الّص ّية

 ال كرة 
وعليهم  ال / أسئلة  ول امل هوم امل ناول، أثناء الدرس، يطرح املعلم على ال الميذ سؤا

 ك ابة اإلجابة خالل دقيقة وا دة 

 مساعدة امل علمني على توضيح أفكارهم - اهلدف
 تقومي امل علمني بص ة مباشرة من  يث متلكهم للمعرفة. -

 الوصف .. – القياس  –املال ظة   –ال  سري   –املناقشة  –الك ابة   -القراءة  املهارات والوظائف العملّية

 هي تقريريّة أكثر من كوهنا إجرائّية  ت عّلمهانوع املعرفة اليت 

 خطوات ال ن يذ 

 توزيع امل علمني إىل جمموعات تعاونية صغري ة  -
يسأل املعلم ل الميذ  ول مضامني الدرس، بطرح سؤال وا د، لك    -

 اجملموعات. 
 جييب امل علمون على األوراق، خالل دقيقة فقط  -
 املعلم األوراق ويقرأ البعض منها جيمع  -

 من املهم العناية مبا ك به ال الميذ على األوراق   عمليات املراجعة واملعاجلة جونب أخرى 

 إدارتنا للوقت تساعدان   حتقيق ال عّلم بشك  أسرع - عبارات لل عزيز 

 املعر ، أو جدول ال عّلم الذايت  اسرتاتيجية العم  ال وري تشابه اسرتاتيجية س ّلم النمو اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية اعط، وخذ واحدة  .3 اسرتاتيجيات لبناء املفاهيم والتطبيق 
 

   مجيع مرا   خطة ال عّلم موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

 فردية أو جمموعات ثنائية ّيةتنظيم البيئة الّص 

 ال كرة 
يسّلم ك  م عّلم جدوال من عمودين، األول يسج  فيه أفكاره، والثاين يق بس فيه فكرة  

 من زميله

 تعويد امل علمني على بذل الوسع   البحث، وتبادل املعرفة - اهلدف
 متكينهم من مهارات ال  كري الناقد  -

 املهارات والوظائف العملّية
القياس   –املال ظة    – ال  سري    – االك شاف    – املقارنة    – البحث   –املناقشة    – القراءة  

  ّ  املشكالت.  –ال قومي   –إبداء الرّأي  –الوصف  –

 إجرائّية أكثر من كوهنا تقريريّة   نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 خطوات ال ن يذ 

 يقّسم املعّلم ال الميذ إىل جمموعات ثنائّية -
تلميذ   - ن أو خان ني،   العمود األول جدوال مكّون من عمودييوزّع على ك  

 ]اعط وا دة[، و  العود الثاين ]خذ وا دة[ 
يسأل املعلم سؤاال أو أسئلة م دّرجة، م  و ة،  ول مضمون الدرس، ويطلب  -

 منهم اإلجابة خم صرة ودقيقة. 
 ه يسج  ك  تلميذ فكرته   العمود األول، مث ي بادل مع زميله ليق بس منه فكرت -

 أعمدة بزَيدة الثالث: ]شارك آخرين[ 3سيع اجلدول إىل ميكن تو  جونب أخرى 

 األخذ حي اج منا إىل عطاء أيضا  - عبارات لل عزيز 

 اسرتاتيجية إاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية احبث عن نص ك اآلخر.  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية استدعاء املتحّدث التايل  .4 والتطبيق فاهيم اسرتاتيجيات لبناء امل
 

   كّ  املرا  . موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني، وخباصة منط ال عبري الذايت موافق ها ألمناط امل علمني 

  فردَي أو جمموعات تعاونّية تنظيم البيئة الّص ّية

 ال كرة 
رة، للمناقشة. يكّلف تلميذا ابإلجابة، مث يدعو ال لميذ تلميذا  فكيطرح املعلم سؤاال، أو  

 اثنيا إلمتام اإلجابة، والثاين يدعو تلميذا اثلثا ... 

 اهلدف
 زَيدة النشاط واحليويّة -
 إعطاء امل عّلمني فرصة لل واص  فيما بينهم  -
 تساعد على بناء عالقات إجيابّية بني امل عّلمني  -

 والوظائف العملّيةاملهارات 
ال  سري    –االك شاف    –احملادثة    -االس قصاء    –املقارنة    -البحث    –الك ابة    –القراءة  

 إبداء الرّأي   –الوصف  – القياس  –املال ظة  –

 إجرائّية وتقريريّة   نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 خطوات ال ن يذ 

يب عن  ه   جمموع ه، فيج خي ار املعّلم تلميذا من أّي جمموعة، أو ين خبه زمالؤ  -
 السؤال كامال، أو خي ار من يكم  عنه اإلجابة.

  ك  مّرة يطلب ال لميذ املشارك من تلميذ آخر ليكم  من بعده إىل أن يس وىف  -
 اإلجابة ال امة عن السؤال

 امل علمني ي طلب من املعلم أن يعد أسئلة دقيقة ومثرية لي حقق مبدأ االس دعاء امل  ايل بني  جونب أخرى 

 إعطاء ال رصة لآلخرين ل قدمي املساعدة   بناء األفكار.  -  عزيز عبارات لل

 اسرتاتيجية إاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية ا الكرسي الساخن  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية شكل "فن" .5 اسرتاتيجيات لبناء املفاهيم والتطبيق 
 

   كّ  املرا  . موقعها   خطة ال عّلم 
 مناسبة جلميع أمناط امل علمني،   موافق ها ألمناط امل علمني 

  فردية أو   جمموعات تعاونّية  تنظيم البيئة الّص ّية
 يقّدم حمل وى على شك  خريطة معرفية حتم  مقارانت: أوجه االخ الف، أوجه ال شابه.  ال كرة 

 اهلدف
 ال عّلم ذي املعىن حتّقق  -
 لخص ختطيطي ملا مّت تعّلمهإعادة ك ابة م -
 زَيدة ال حصي  الدراسي وبقاء األثر  -

 املهارات والوظائف العملّية
  – املال ظة    –ال  سري    –االك شاف    –الك ابة    –االس ماع    –ال لخيص    –القراءة  
 إبداء الرّأي   –الوصف  –القياس 

 ة وتقريريّة  إجرائيّ  نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 خطوات ال ن يذ 

د عرض امل هوم وال طبيق عليه، يقدم املعلم خمططا حيوي عددا من امل اهيم  بع -
وأوجه  بينها  ال شابه  أوجه  حت وي  السابقة  الدروس  أو  اجلديد  الدرس  ضمن 

 االخ الف، ويطلب من امل علمني تنظيم معلوماهتم وفق املخطط
 معرض داخ  القسم يعرض امل علمون رسوماهتم     -

 
 ك  فن( بشك  ثنائي أو ثالثي  سب ال عليمة وامل اهيم املراد دراس ها يصّمم  )ش جونب أخرى 
 الّدقة ول نظيم   العم  حيّقق النجاح  - عبارات لل عزيز 

 اسرتاتيجية إاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية خريطة امل اهيم  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 استراتيجيات التعلّم النشط من 

 اسرتاتيجية الّزوااي األربع  .6 يم والتطبيق اسرتاتيجيات لبناء املفاه
 

   كّ  املرا  . موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني، تس هوي أمناط ال عبري الذايت  موافق ها ألمناط امل علمني 

 فردية تنظيم البيئة الّص ّية

 ال كرة 
ت )ك  خيار ميّث  زاوية( .  تقوم على سؤال م  وح من املعلم، يصوغ إلجاب ه أربعة خيارا 

 وامل علم خي ار الزاوية اليت متث  توقعاته الصحيحة.

 تعويد امل علمني البحث بطريقة مر ة وحمّببة إليهم.   - اهلدف

 املهارات والوظائف العملّية
املال ظة    –ال  سري    –االك شاف    –احملادثة    -املقارنة    –االس ماع    –املناقشة    –القراءة  

 إبداء الرّأي   –الوصف   –القياس  –

 وتقريريّة إجرائّية  نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 خطوات ال ن يذ 

 امل علمني. ي عّد املعّلم أسئلة   بطاقات ذات اخ يار من م عدد. ويوزعها على  -
 د( -ج -ب  –يوزع، على زواَي القسم، بطاقات حتم  رمز اإلجابة )أ  -
ني ك ابة إجاابهتم، وال وّجه إىل الزاوية اليت يقرأ املعلم الّسؤال مث يطلب من امل علم -

 ت وافق ورمز اإلجابة عنده 
 يناقش املعلم بعض امل علمني  ول اخ يارهم للزاوية -
 ز مشارك هميقدم املعلم تغذية راجعة ويعز  -

 جونب أخرى 
حيث املعلم امل علمني على عدم االنسياق وراء اخ يارات زمالئهم للزاوية، ب  خي ارون الزاوية  

 عن قناعة ومصداقية، وليس تقليدا وحماكاة للم وفقني

 اخ ياراتنا حتّدد إىل أين حنن م جهون  - عبارات لل عزيز 

 امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية معرض ال جّولاسرتاتيجية إاثرة  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 جية الّسبب والنتيجةاسرتاتي .7 اسرتاتيجيات لبناء املفاهيم والتطبيق 
 

   كّ  املرا  . موقعها   خطة ال عّلم 
 مناسبة جلميع أمناط امل علمني،   موافق ها ألمناط امل علمني 

 فردية أو جمموعات تعاونية ثنائية أو رابعية  تنظيم البيئة الّص ّية
 يجة تقوم على تقدمي حم وى   شك  خريطة معرفية، ذات خمطط حيّدد سببا ون  ال كرة 
 مساعدة امل علمني على تركيز االن باه وتنظيم أفكارهم  - اهلدف

املال ظة    –ال  سري    –االك شاف    –احملادثة    -املقارنة    –االس ماع    –املناقشة    –القراءة   املهارات والوظائف العملّية
 إبداء الرّأي   –الوصف   –القياس  –

 إجرائّية و تقريريّة  نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 يذ خطوات ال ن 

امل اهيم تكون ضمن درسه، حت وي سببا  - املعلم تصميما حي وي عددا من  يعد 
 ون يجة.

 يعرض امل علمون رسوماهتم   معرض داخ  القسم  -
 يقّدم املعلم تغذية راجعة مناسبة -

 
 جونب أخرى 

ن يجة( أييت بعدة أمناط: هنا عدة أسباب ون يجة،   –على املعلم أن يدرك أن )سبب  
 وعدة ن ائجك سبب وهنا

  ني أتخذ ابألسباب، وتبحث عنها تص  إىل ن ائج - عبارات لل عزيز 
 اسرتاتيجية إاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية خريطة امل اهيم  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية الفرق املستمعة  .8 اسرتاتيجيات لبناء املفاهيم والتطبيق 
 

   كّ  املرا  . قعها   خطة ال عّلممو 
 مناسبة جلميع أمناط امل علمني،   موافق ها ألمناط امل علمني

 فردية أو جمموعات تعاونية  تنظيم البيئة الّص ّية 

يقّسم املعلم ال الميذ إىل جمموعات. يكّلف ك  جمموعة مبهمة أو مهمات معيّنة، بعد هناية تقدمي درس   ال كرة 
 ما. 

 اهلدف
  صر ال كر واحلواس حنو النص املسموع  -
 تشجيع امل علمني على ال  اع  وحت يزهم على ال شارك   بناء املعارف معا.  -

املال ظة    –ال  سري    –االك شاف    –احملادثة    -املقارنة    –االس ماع    –املناقشة    -الك ابة    –القراءة   املهارات والوظائف العملّية 
 أي  اء الرّ إبد –الوصف  –القياس  –

 إجرائّية وتقريريّة  نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 خطوات ال ن يذ 

 يسّمع املعلم النص املنطوق  -
يطلب من ك  جمموعة لقيامة مبهمة وا دة مما يلي: جمموعة ل شخيص / جمموعة ال ساؤل   -

النقاط امل  ق عليها بني   ال هم( / جمموعة االت اق حتدد  ل عميق  اجملموعات/ )طرح أسئلة 
وعة الّرفض )حتدد النقاط اليت تعرتض عليها مع ذكر السبب( / وجمموعة ال مثي  )تقد  وجمم

 أمثلة من النض املنطوق( 

 
 ينبغي أن يصّمم املعلم املهمة بطريقة دقيقة، وأن تكون   م ناول امل علمني ومس وَيهتم  جونب أخرى 

 لإلجناز   وقت أسرع ال عاون يؤدي بنا  - عبارات لل عزيز 
 ق يساعد على حتقيق األهداف  االت ا -

 اسرتاتيجية إاثرة امل ناقضات تشابه اسرتاتيجية اخلرباء  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 

 كار واملشاعر فاسرتاتيجية بطاقات األ .1 اسرتاتيجيات لغلق احلّصة 
 

   مر لة إهناء الدرس وتلخيصه   موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  ألمناط امل علمني موافق ها 

 فردية تنظيم البيئة الّص ّية

 ال كرة 
ذكر   دون  بطاقات  وجهي  على  امل علمون ك ابيا  يقدمها  مال ظات  أساس  على  تقوم 

 أمسائهم، ت علق مبواق هم حنو الدرس، ومشاعرهم.

 الوعي الذايت السليم مع ال ن يس عن مشاعرهمتعزيز  - اهلدف
 ء عالقات بني اجملموعات تقوم على اال رتام بنا -

 املهارات والوظائف العملّية
ال  سري    – االك شاف   –االس ماع    –املقارنة   – البحث    - املناقشة    - الك ابة    – القراءة  

 الوصف .. – القياس  –املال ظة  –

 هي إجرائّية و تقريريّة ت عّلمهانوع املعرفة اليت 

 خطوات ال ن يذ 

 م بطاقات فارغة على امل عّلمني   هناية الدرس، أو   جزء منه  يوزّع املعلّ  -
هي   - )ما  البطاقة  من  وا د  وجه  على  مال ظاهتم  تدوين  منهم  يطلب 

 مال ظاتك؟(، وعلى الوجه الثاين يسجلون مشاعرهم )كيف تشعر؟( 
 الميذ مبشاركة البطاقات بينهم، أو يقرأ بعضها، بعد  ميكن للمعلم أن يسمح لل -

 خلطها 
 واحلّر الذايت.  ال عبري الذايتيشجع املعلم على  ونب أخرى ج

  ني نطلق أفكاران ومشاعران    روفنا فإننا حنقق ذاتنا - عبارات لل عزيز 

 تشابه إىل  د ما اسرتاتيجية العبارات امللّخصة للن ائج   اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية مراجعة األداء  .2 اسرتاتيجيات لغلق احلّصة 
 

   مر لة إهناء الدرس وتلخيصه   موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

 فردية تنظيم البيئة الّص ّية

 ال كرة 
مراجعة امل عّلمني لسلوكهم وألسلوهبم   ال عّلم، مع مال ظة األعمال اليت ي ّضلوهنا،  

 األعمال اليت ميكنهم أداؤها بشك  خم لف. و 

 ال قييم الذايت وال عّلم املس ق  - اهلدف
 تدريبهم على ال أّم  الذايت  -

 املهارات والوظائف العملّية
ال  سري   – االك شاف  –االس ماع  –املقارنة    –البحث   -املناقشة  -الك ابة   –اءة القر 
 الوصف .. – القياس  –املال ظة  –

 وتقريريّة هي إجرائّية  اليت ت عّلمها نوع املعرفة

 خطوات ال ن يذ 

 يوزّع املعّلم بطاقات فارغة على امل عّلمني   -
 اإلجيابّية اليت نّ ذوها   احلّصة يطلب منهم ال أّم    األعمال  -
 يطلب منهم ك ابة مجلة أو مج  تدل على ذلك: )أ ببت الطريقة اليت ...( -
 رأ املعلم بعضا مها.ي بادل امل علمون البطاقات، أو يق -

 يشجع املعلم على ال أم  الذايت، وال عبري احلر إلبداء الرّأي. جونب أخرى 

 ت أّم  عم  الغري  أتّم  ن سك قب  أن - عبارات لل عزيز 

 تشابه إىل  د ما اسرتاتيجية العبارات امللّخصة للن ائج / بطاقات األفكار واملشاعر  اسرتاتيجيات مشاهبة
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 تيجيات التعلّم النشط من استرا

 اسرتاتيجية مراجعة األداء  .3 اسرتاتيجيات لغلق احلّصة 
 

   مر لة إهناء الدرس وتلخيصه   موقعها   خطة ال عّلم 

 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

 فردية تنظيم البيئة الّص ّية

 ال كرة 
ال عّلم، مع مال ظة األعمال اليت ي ّضلوهنا،  مراجعة امل عّلمني لسلوكهم وألسلوهبم   

 واألعمال اليت ميكنهم أداؤها بشك  خم لف. 

 ال قييم الذايت وال عّلم املس ق  - اهلدف
 تدريبهم على ال أّم  الذايت  -

 املهارات والوظائف العملّية
  –  ال  سري – االك شاف  –االس ماع  –املقارنة    –البحث   -املناقشة  -الك ابة   –القراءة 

 الوصف ..  –القياس  –املال ظة 

 هي إجرائّية وتقريريّة  نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 خطوات ال ن يذ 

 يوزّع املعّلم بطاقات فارغة على امل عّلمني   -
 يطلب منهم ال أّم    األعمال اإلجيابّية اليت نّ ذوها   احلّصة  -
 ة اليت ...(يطلب منهم ك ابة مجلة أو مج  تدل على ذلك: )أ ببت الطريق -
 ي بادل امل علمون البطاقات، أو يقرأ املعلم بعضا مها. -

 علم على ال أم  الذايت، وال عبري احلر إلبداء الرّأي.يشجع امل جونب أخرى 

 أتّم  ن سك قب  أن ت أّم  عم  الغري  - عبارات لل عزيز 

 ئج / بطاقات األفكار واملشاعر تشابه إىل  د ما اسرتاتيجية العبارات امللّخصة للن ا اسرتاتيجيات مشاهبة
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 من استراتيجيات التعلّم النشط 

 اسرتاتيجية مالحظة النافذة  .4 اسرتاتيجيات لغلق احلّصة 
 

   مر لة إهناء الدرس وتلخيصه  موقعها   خطة ال عّلم 
 مناسبة جلميع أمناط امل علمني  موافق ها ألمناط امل علمني 

   جمموعات تعاونّية فردية أو  تنظيم البيئة الّص ّية
 الذايت، وتثمني األفكار واملشاعرتقوم على اس خدام أدوات لل أم   ال كرة 

 اهلدف
 تعيق االس يعاب والدقة   ال ن يذ  -
 تطوير قدرات امل علمني على ال أم  وحتسني أدائهم كقرّاء  -
 اس نطاق أفكار امل علمني ومشاعرهم  -

 الوصف .. – القياس  –املال ظة   –ال  سري   –املناقشة  –لك ابة ا  -القراءة  املهارات والوظائف العملّية
 تقريريّة وإجرائّية  نوع املعرفة اليت ت عّلمها

 خطوات ال ن يذ 

يوزّع املعّلم ورقة على امل عّلمني، ت ضمن   جزء منها ملخصا للدرس، و  اجلزء الثاين جدوال   -
 ي كون من عمودين أو أربع، أو ست 

 يريد أن يدّونه امل علمون من أفكار  ول الدرسحيّدد املعلم ما  -
 امل علمون امللخص، وين ذوا من ط لب منهم إجنازهيقرأ  -
 ميكن للم علمني أن يشاركوا مال ظاهتم وأفكارهم  -

 
 على املعّلم أن يصّمم املنظم البياين بشك  دقيق، ويراعي مس وى امل علمني جونب أخرى 

 اب ة  ني ن  حها تؤدي إىل زَيدة املعرفة وال  كري اإلجيك  النوافذ اجلميل  - عبارات لل عزيز 

 اسرتاتيجية العم  ال وري تشابه اسرتاتيجية ملخصات العمودين. اسرتاتيجيات مشاهبة
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 )مرحلة االبتدائي(   وثيقة داعمة / تحليل مستويات الكفاءة المنتظرة لفهم المكتوب
 ممّا جيب أن يكون مركز االه مام من املعّلم املمارس واملقّوم.متّث  هذه الوثيقة اهلامة سّلم مس وَيت الك اءة املس هدفة لك  مس وى دراسي،  

  وّقف عندها.فما يطلب من امل عّلم   املس وى الثاين ال ميكن أن نن ظره أو نكّلف به َمن هم   املس وى األّول. مثّة حمّددات جيب ا رتامها، وال
ذ   احلسبان احملّددات الرئيسة ملس وى الك اءات اليت ميكن لل الميذ  ، مع األخال عليمي لقد مّت حتديد مس وَيت الك اءات  سب الطور

 اك ساهبا   فهم القروء: السّن ومس وى النضج العقلي، واملعارف واخلربات املرتاكمة عرب السنني )  املدرسة وخارجها(. 
 11وسنوات  6 الميذ الذين ترتاوح أعمارهم بني ، من الفهم املكتوب يف ملستوايت الكفاءات املنتظرة وي عّلق األمر هنا ب نسيق وطين 

 سنة.  وهو تنسيق حيرتم املعايري الدولية املعمول هبا  اليا، كما حيرتم م طلّبات السياقات اإلقليمية والوطنية. 
اليت ميكن أن يقوم هبا ل حقيق    إّن مؤّشرات األداء أتخذ   احلسبان املعلومات املك وبة اليت يكون ال لميذ قادرا على ال عّرف عليها، واملعاجلة 

 فائدة شخصية، واألداء الذي ميّكنه من ال أّلق   املدرسة وخارجها.
م مستويات األداء )تخص مرحلة التعليم االبتدائي( 

ّ
 ُسل

 مؤشـــــــــرات األداء  املستويات 

 الطور األّول 

 : يكون التلميذ قادرا على

▪   
ً
جّدا قصير  نّص  معروفةال    ،يتناول موضوعا مألوفا   بسيطة،  بتراكيبفهم  كلمات  على   

ّ
إال   لديه  يحتوي 

ية، ومخّزنة في ذاكرته الداللية
ّ
 على آلياته ومعارفه الخط

ً
  ،اإلمالئية والنحويةو الصوتية، -معتمدا

ً
  واملعجمية، معتمدا

 ؛أيضا على الرسومات التوضيحية

 ؛قراءتها عند الحاجةغة بوضوح في جملة، ويعيد و معلومة صريحة مص تعيين ▪

 .معتبرداللية دون ترّدد  معتمدا على الوحداتلنّص جهرية يكون قادرا على القراءة ال ▪

 الطور الثاني 

 : يكون التلميذ قادرا على

معلومة    وتعيينموضوع مألوف،    في  بسيطة، يحتوي على كلمات معروفة فقط،  بتراكيبفهم نّص قصير   ▪

مص أخرى  و صريحة  معلومات  أو  واضحة،  بطريقة  التوضيحية  متقاربة،غة  بالرسومات  هذه    ،مستعينا  وربط 

 ؛ املعلومات بمعارف وخبرات شخصية

 ؛ بوضوح غ  و مص معاينة الفكرة الرئيسة لنّص   ▪

 . النبرات الصوتية املالئمةمحترما   قراءة جهرية مسترسلة،قراءة نّص  ▪

 الطور الثالث 

 يكون التلميذ قادرا على:  

في ميدان مألوف، ويحتوي على كلمات غير معروفة لديه، واستنباط   ▪ بتراكيب بسيطة،  قصير  فهم نّص 

الرّ  وعلى  النحوية،  أو  املعجمية  املعاني  وعلى  لديه،  املعروفة  الكلمات  على  معتمدا  أو  معانيها  التوضيحية  سومات 

 السياق؛ 

 ة؛ته باستعمال كلماته الشخصيّ تعيين موضوع نّص، وعلى إعادة صياغ ▪

 تعيين عّدة معلومات صريحة ومصوغة بوضوح، وموّزعة في النّص، وربطها بمعارف مألوفة؛ ▪

ا قد نتج عن حدث آخر ▪
ً
أو قصد تعيين    -مثال  -تعيين عّدة معلومات وربطها أو مقارنتها ليستنبط أّن حدث

 الفكرة الرئيسة لعدد من املعلومات؛

ع بقيّ  ▪
ّ
 النّص انطالقا من معاينة التسلسل املنطقي لألحداث واملعلومات؛ة توق

باستخدام  ▪ وذلك  ومواقف...  وشخصيات  وأحداث  وقائع  أو  الخاص،  عامله  إلى  النّص  من  عناصر  نقل 

 معارفه وخبراته الشخصية؛ 

 التعبير عن رّد فعل شخص ي مختصر؛  ▪

 قراءة نّص قراءة معّبرة. ▪
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 مخططات التعّلم تقييم شبكة معايير ومؤشرات 

  )تنجز لكل مقطع تعّلمي شبكة مستقلة( 

 5ه  املؤشر  مؤشراته املعيار 
 حقق غ. م  م حقق 

 )العرض(  اجلانب التقدميي
 

ستتتتريورة ال مشتتتتي ملخ لف احلصتتتتص املنصتتتتو  عليها   املخطط املخطط  حيرتم .1
 (األسبوعأمنوذج خمطط ل ناول ميادين اللغة خالل السنوي )جدول 

  

   خيلو املخّطط من املصطلحات امل داولة )الك اءة اخل امية، ...(. .2

استتتتتتتتتتتتم املقطع، عنوان النشتتتتتتتتتتتتاط،  ) حي وي على املعلومات األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتية للدرس .3
 ، ورقم األسبوع ...(.األهداف، عنوان الدرس

  

يعرض أهداف الدرس   بداية املخّطط )إشتتراك امل علم   وضتتع األهداف لرفع   .4
 الدافعية وجع  امل عّلم شريكا   حتقيقها(.

  

 يقّدم للمدّرس توجيهات عملية ودقيقة من الستتتتتتتندات الرمسية، ومن غريها  ول .5
 احمل وى املعر  لكّ  درس.

  

يقّدم توجيهات نوعية للمدّرس  ول املك ستتتتتتتتتبات الستتتتتتتتتابقة وام دادات امل هوم   .6
 مس قبال   املادة ن سها و  خم لف املواد

  

   العم  للّدرس ولبعض تطبيقاته. واثئق داعمة، وأوراقيقّدم  .7

يذ ومستتتتتتتتتتتّوغاهتا يشتتتتتتتتتتتري إىل ال عديالت املمكن إجراؤها   أنشتتتتتتتتتتتطة ك اب ال لم .8
التتتديتتتداك يكيتتتة واملنهتتتاجيتتتة )تغيري الوضتتتتتتتتتتتتتتعيتتتات، تغيري ترتيتتتب بعض التتتدروس، 

ألهنا مل ترد   املنهاج، إضتتتتتتتافة بعض امل اهيم واإلجراءات  موارداالستتتتتتت غناء عن 
 ألهنا مقررة   املنهاج ومل ترد   الك اب(.

  

للمنهةةاج، مالءمةةة املخطط  
تنةةةةاول    واحرتام مسةةةةةةةةةةةتو  
 ث احلمولةةمن حية   املفةاهيم

 املعرفية والعمق املعرفي

   يربط املخّطط بني احلصة ال علمية واملنهاج. .1

   .  املدخ  بوضعية مشكلة ل نمية الك اءات -ما أمكن  -يع مد  .2

   واالس ثمار(.  -اإلجناز -يراعي توزيع أوقات املسعى البيداغوجي: )ال حضري  .3

   ارف اإلجرائية والقيمية. حيّقق ال كام  بني احمل وَيت املعرفية واملع .4

   حيرتم مس وى تناول امل هوم كما هو   املنهاج.  .5

يضتتتتتتتتتتتتتتمن وجود تنتاستتتتتتتتتتتتتتق بني األهتداف واحمل وَيت والوضتتتتتتتتتتتتتتعيتات والوستتتتتتتتتتتتتتائت   .6
 واإلسرتاتيجيات.

  

   للمدّرس بشك  وظي ّي وبسيط.يقّدم احمل وى املعر   .7

   لدروس.يراعي ال وازن   توزيع األهداف ال علمية ما بني ا .8

   ي ناول امل هوم ابلعمق املعر  املقّرر   املنهاج. .9

 

 

 

 
 ( إذا كان المؤشر غير محقّق. -)+( إذا كان المؤشر متحقّق، ورمز ) وضع رمز - 5
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 غ. م حقق  م حقق  املؤشرات  املعيـار 

 املعلومات الواردة
 صحيحة وحميّنة 

   يقّدم املخطط معلومات صحيحة. .1

   معلومات حميّنة.يقّدم  .2

التمشةةةةةةةةةةةيةةات البيةةدا وجيةةة  
وعةةةالقةةةتةةةهةةةةةةا   املةةةنةةةتةةةهةةةجةةةةةةة 
الةنةوعةيةةةةةةة  ابالسةةةةةةةةةةةتةجةةةةةةابةةةةةةة 

 املتعلمني حلاجات  

املخطط يقرتح ستتتتتتتتتتتريورة توّظف فيها إستتتتتتتتتتترتاتيجيات ال علم النشتتتتتتتتتتتط )ال عّلم ال عاوين،  .1
 ال ساؤل ال عال، ال  اع  الص ي، ...(.

  

   واه مامات امل علمني وحتّ زهم أكثر على ال علم.يعرض وضعيات ال علم اليت ت الءم  .2

   لدراسي.يس عم  لغة مناسبة لل ئة العمرية ومناسبة للمس وى ا .3

   يقرتح أساليب  ّ  م نوعة وفق أمناط ال علم.  .4

   يشري للدعامات الك يلة ب يسري ال علمات. .5

مالءمةةةة التقومي مع معةةةايري 
الةةةةة انمةةةةة     ومةةةةةؤشةةةةةةةةةةةةةةةرات

 السنوي

   وضعيات ال علم بوضعيات ال قومي.يربط  .6

   يقرتح نشاطات تقومي ت الءم مع األهداف ل نمية الك اءات. .7

   ت ال قومي اليت تسمح ابل قييم الذايت للم علمني.يضع حمّكا .8

 
 

 

 


